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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื อ
ย่อ : UDBA)

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื อ
ย่อ : UDBN)

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทําการซื อขาย วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวัน
ทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวัน
ทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดให้จัดทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟื นฟู” กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคาร
กลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ”์ กองทุนรวมที จัดตั งขึ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  1 กรกฎาคม พ.ศ.
2546

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จน
ครบกําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกอง
ทุนรวมหรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื น
ฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra
Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สิน
ที ต้องการลดความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที 
มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบ
เคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียก
คืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ
เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ”์ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุน
ฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที รัฐบาลต่าง
ประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่
รวมถึงตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
สถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลาย
รายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการ
ในการซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอ
ขายยินยอมที จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” บริษัทเงินทุน

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้
ทําการซื อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที 
6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก
ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย ต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง เดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื นใด

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผย
แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5
ส่วนที  5 ของประกาศที ทน.14/2560

“credit derivatives” derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระ
ผูกพันที จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มี
ผลต่อการชําระหนี  (credit event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความ
เสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อ
ตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” ความเสี ยงด้าน FX

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized
exchange”

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการ
คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade” credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายใน
ประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“Nonretail MF” กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ ง
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที 
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐาน
สากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อ
รองซื อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับ
ตราสารนั น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“SN” ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที 
อยู่ ซึ งเป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของ
ประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อ
เพื อธุรกิจหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(Transferable
Subscription Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund) The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Global Dynamic Bond Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UDB 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนได้อย่าง
เหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวันทําการ
ใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย
: 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของการสั ง
ซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี 
เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อน
วันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนที ดีในระยะยาว ให้แก่ผู้ลงทุนที 
สามารถยอมรับความเสี ยงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
เพียงกองทุนเดียว และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive
management) 2. The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ไม่มี สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ไม่มีดัชนีชี วัด เนื องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหาร
จัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที หลากหลาย ดังนั น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี วัดใดที เหมาะสมกับรูปแบบ
การลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี วัด (Benchmark) ใด ที เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีความเสี ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond
(Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป (Retail Fund) จัดตั งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) และจดทะเบียนที ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทั งนี กองทุนหลักบริหาร
จัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ซึ งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นสมาชิกของ IOSCO
และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจาก
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที ให้ผล
ตอบแทนสูง ซึ งรวมถึงตราสารหนี ที มีความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(High Yield Bonds) ตราสารหนี ที ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment
grade) ตราสารหนี ภาครัฐ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forwards) ที อ้างอิงกับอัตราแลก
เปลี ยน เพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาฟิวเจอร์ (Futures) ที มีตัวแปร
อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย (duration) สัญญา swaps และ options ที อ้างอิงกับ credit
(Credit Default Swap and Option) เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกุลเงินยูโร
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนําเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลัก
ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ/หรือช่องทางอื นใดโดยเร็ว นับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มี underlying เป็นตราสาร
กึ งหนี กึ งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นใด ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
เพิ มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ ทั งนี 
กองทุนนี อาจจะลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือเงินฝาก ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment Grade) หรือที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) 

ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ รวมถึงลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(3) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุน
หลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได้

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

บริษัทจัดการ :  
(Management Company)

Jupiter Asset Management International S.A.

วันที จัดตั งกองทุน : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี ที ความเสี ยงสูง (High Yield
bond)  ตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond)  ตราสารหนี ที มี
อันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้ ( Inves tment  g rade)   ตราสารหนี ภาครัฐ
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  เพื อ
เพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))  ซึ ง
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญา Forwards  ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเพื อป้องกันความ
เสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญา Futures  ที มี
ตัวแปรอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย  ( D u r a t i o n )
สัญญา Swaps และ Options ที อ้างอิงกับเครดิต (Credit Default Swap and Option)
เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี ภายใต้อัตราส่วนการลงทุนที กําหนด กองทุนหลักยังสามารถที จะป้องกันความเสี ยง
จากการเปลี ยนแปลงของราคาตลาด  (directional risk)  โดยใช้สัญญา futures ที อ้างอิง
กับ index  และ/หรือ เงินสด รวมถึงสามารถที จะลงทุนในตราสารหนี และใบสําคัญแสดง
สิทธิที อ้างอิงกับตราสารที เปลี ยนมือได ้(transferable securities)  และสามารถเข้าทํา
สัญญาออปชั น options  สัญญาฟิวเจอร์ futures  สัญญา portfolio swaps (ซึ งรวมถึง
credit default swaps) สัญญาฟอร์เวิร์ด forwards ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเงิน และ
มีไว้ซึ งสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อการดําเนินงานได้

ประเทศที จดทะเบียนจัดตั ง Luxembourg (UCITS)
วันทําการซื อขาย ทุกวันทําการซื อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ : ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน :

Depositary: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Administrator: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Bloomberg Ticker : Bloomberg Ticker: JUPDBIA LX

Website https://www.jupiteram.com/sg/en

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั งนี กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในวันทําการซื อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก โดยคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป โดยจะให้ลําดับความ
สําคัญก่อนคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที กองทุนหลักได้รับในวันนั น ดังนั น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จึงอาจต้อง
จัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที กองทุนหลักมีการทยอย
รับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ งอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ อาจแตก
ต่างจากกองทุนหลัก และอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ไม่ได้เคลื อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เนื องจาก Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนา
มิค บอนด์ ฟันด์ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที 
จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุล
เงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Jupiter Asset Management International S.A. หรือไม่ก็ได้
และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยพลัน
(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี 
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III 

1.4 ศุกูก

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1  9 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade 
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บลจ. ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บลจ. สามารถ
บังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อ
ทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั น ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมดในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบ ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะ ในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ ม
เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น
ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อขายใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.4 ศุกูกต่างประเทศ

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มี
การซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

3 ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั งนี ตามรายชื อประเทศที 
สํานักงานกําหนด
4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที  MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนั น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของ MF นั น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั น
5 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิดcredit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที 
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%1

5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทนุ หรือศุกูกที ผู้ออก
จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5.2.3.9 บล.

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุนใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผ ู ้
ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade

6.1.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing

6.1.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2

6.1.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6.2 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo

6.2.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมื อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ
national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale ได ้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 25% หรือ

(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดัง
กล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่ MF
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 Reverse repo ไม่เกิน 25%

4 Securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 : อัตราส่วน
การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที  1 :

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน

6.2 ตราสาร Basel III

6.3 derivatives ที มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1  6.2

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

7 derivatives ดังนี 

7.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มี
วัตถุประสงค์เพื อ
การลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

7.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มิใช่
เพื อการลดความเสี ยง
(nonhedging)

global exposure limit

7.2.1 กรณีกองทุนไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV

7.2.2 กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า

ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนด
** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)5

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าว
ของเจ้าหนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่
ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

1.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสาร
ที ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง
เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดย
บุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. บล.

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1.1) มีขนาดเล็ก

(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัด
เก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที 
กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั น
(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที 
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 
ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อ
กัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้
ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เป็นไปตามที กําหนดนั น
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมื อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อ
ย่อ

คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UDB
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UDB
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื อ
ย่อ : UDBA)

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื อ
ย่อ : UDBN)

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทําการซื อขาย วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวัน
ทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวัน
ทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดให้จัดทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟื นฟู” กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคาร
กลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ”์ กองทุนรวมที จัดตั งขึ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  1 กรกฎาคม พ.ศ.
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“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จน
ครบกําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกอง
ทุนรวมหรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื น
ฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra
Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สิน
ที ต้องการลดความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที 
มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบ
เคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียก
คืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ
เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ”์ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุน
ฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที รัฐบาลต่าง
ประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่
รวมถึงตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
สถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลาย
รายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการ
ในการซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอ
ขายยินยอมที จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” บริษัทเงินทุน

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้
ทําการซื อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที 
6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก
ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย ต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง เดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื นใด

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผย
แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5
ส่วนที  5 ของประกาศที ทน.14/2560

“credit derivatives” derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระ
ผูกพันที จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มี
ผลต่อการชําระหนี  (credit event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความ
เสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อ
ตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” ความเสี ยงด้าน FX

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized
exchange”

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการ
คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade” credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายใน
ประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“Nonretail MF” กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ ง
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที 
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐาน
สากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อ
รองซื อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับ
ตราสารนั น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“SN” ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที 
อยู่ ซึ งเป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของ
ประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อ
เพื อธุรกิจหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(Transferable
Subscription Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund) The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Global Dynamic Bond Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UDB 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนได้อย่าง
เหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวันทําการ
ใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย
: 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของการสั ง
ซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี 
เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อน
วันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนที ดีในระยะยาว ให้แก่ผู้ลงทุนที 
สามารถยอมรับความเสี ยงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
เพียงกองทุนเดียว และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive
management) 2. The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ไม่มี สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ไม่มีดัชนีชี วัด เนื องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหาร
จัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที หลากหลาย ดังนั น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี วัดใดที เหมาะสมกับรูปแบบ
การลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี วัด (Benchmark) ใด ที เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีความเสี ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond
(Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป (Retail Fund) จัดตั งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) และจดทะเบียนที ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทั งนี กองทุนหลักบริหาร
จัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ซึ งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นสมาชิกของ IOSCO
และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจาก
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที ให้ผล
ตอบแทนสูง ซึ งรวมถึงตราสารหนี ที มีความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(High Yield Bonds) ตราสารหนี ที ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment
grade) ตราสารหนี ภาครัฐ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forwards) ที อ้างอิงกับอัตราแลก
เปลี ยน เพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาฟิวเจอร์ (Futures) ที มีตัวแปร
อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย (duration) สัญญา swaps และ options ที อ้างอิงกับ credit
(Credit Default Swap and Option) เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกุลเงินยูโร
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนําเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลัก
ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ/หรือช่องทางอื นใดโดยเร็ว นับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มี underlying เป็นตราสาร
กึ งหนี กึ งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นใด ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
เพิ มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ ทั งนี 
กองทุนนี อาจจะลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือเงินฝาก ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment Grade) หรือที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) 

ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ รวมถึงลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(3) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุน
หลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได้

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

บริษัทจัดการ :  
(Management Company)

Jupiter Asset Management International S.A.

วันที จัดตั งกองทุน : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี ที ความเสี ยงสูง (High Yield
bond)  ตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond)  ตราสารหนี ที มี
อันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้ ( Inves tment  g rade)   ตราสารหนี ภาครัฐ
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  เพื อ
เพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))  ซึ ง
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญา Forwards  ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเพื อป้องกันความ
เสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญา Futures  ที มี
ตัวแปรอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย  ( D u r a t i o n )
สัญญา Swaps และ Options ที อ้างอิงกับเครดิต (Credit Default Swap and Option)
เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี ภายใต้อัตราส่วนการลงทุนที กําหนด กองทุนหลักยังสามารถที จะป้องกันความเสี ยง
จากการเปลี ยนแปลงของราคาตลาด  (directional risk)  โดยใช้สัญญา futures ที อ้างอิง
กับ index  และ/หรือ เงินสด รวมถึงสามารถที จะลงทุนในตราสารหนี และใบสําคัญแสดง
สิทธิที อ้างอิงกับตราสารที เปลี ยนมือได ้(transferable securities)  และสามารถเข้าทํา
สัญญาออปชั น options  สัญญาฟิวเจอร์ futures  สัญญา portfolio swaps (ซึ งรวมถึง
credit default swaps) สัญญาฟอร์เวิร์ด forwards ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเงิน และ
มีไว้ซึ งสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อการดําเนินงานได้

ประเทศที จดทะเบียนจัดตั ง Luxembourg (UCITS)
วันทําการซื อขาย ทุกวันทําการซื อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ : ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน :

Depositary: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Administrator: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Bloomberg Ticker : Bloomberg Ticker: JUPDBIA LX

Website https://www.jupiteram.com/sg/en

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั งนี กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในวันทําการซื อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก โดยคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป โดยจะให้ลําดับความ
สําคัญก่อนคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที กองทุนหลักได้รับในวันนั น ดังนั น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จึงอาจต้อง
จัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที กองทุนหลักมีการทยอย
รับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ งอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ อาจแตก
ต่างจากกองทุนหลัก และอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ไม่ได้เคลื อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เนื องจาก Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนา
มิค บอนด์ ฟันด์ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที 
จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุล
เงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Jupiter Asset Management International S.A. หรือไม่ก็ได้
และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยพลัน
(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี 
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III 

1.4 ศุกูก

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1  9 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade 
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บลจ. ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บลจ. สามารถ
บังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อ
ทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั น ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมดในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบ ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะ ในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ ม
เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น
ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อขายใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.4 ศุกูกต่างประเทศ

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มี
การซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

3 ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั งนี ตามรายชื อประเทศที 
สํานักงานกําหนด
4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที  MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนั น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของ MF นั น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั น
5 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิดcredit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที 
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%1

5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทนุ หรือศุกูกที ผู้ออก
จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5.2.3.9 บล.

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุนใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผ ู ้
ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade

6.1.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing

6.1.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2

6.1.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6.2 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo

6.2.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมื อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ
national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale ได ้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 25% หรือ

(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดัง
กล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่ MF
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 Reverse repo ไม่เกิน 25%

4 Securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 : อัตราส่วน
การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที  1 :

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน

6.2 ตราสาร Basel III

6.3 derivatives ที มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1  6.2

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

7 derivatives ดังนี 

7.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มี
วัตถุประสงค์เพื อ
การลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

7.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มิใช่
เพื อการลดความเสี ยง
(nonhedging)

global exposure limit

7.2.1 กรณีกองทุนไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV

7.2.2 กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า

ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนด
** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)5

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าว
ของเจ้าหนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่
ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

1.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสาร
ที ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง
เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดย
บุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. บล.

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1.1) มีขนาดเล็ก

(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัด
เก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที 
กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั น
(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที 
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 
ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อ
กัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้
ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เป็นไปตามที กําหนดนั น
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมื อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อ
ย่อ

คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UDB
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UDB
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื อ
ย่อ : UDBA)

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื อ
ย่อ : UDBN)

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทําการซื อขาย วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวัน
ทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวัน
ทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดให้จัดทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟื นฟู” กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคาร
กลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ”์ กองทุนรวมที จัดตั งขึ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  1 กรกฎาคม พ.ศ.
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“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จน
ครบกําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกอง
ทุนรวมหรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื น
ฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra
Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สิน
ที ต้องการลดความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที 
มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบ
เคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียก
คืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ
เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ”์ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุน
ฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที รัฐบาลต่าง
ประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่
รวมถึงตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
สถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลาย
รายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการ
ในการซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอ
ขายยินยอมที จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” บริษัทเงินทุน

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้
ทําการซื อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที 
6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก
ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย ต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง เดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื นใด

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผย
แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5
ส่วนที  5 ของประกาศที ทน.14/2560

“credit derivatives” derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระ
ผูกพันที จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มี
ผลต่อการชําระหนี  (credit event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความ
เสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อ
ตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” ความเสี ยงด้าน FX

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized
exchange”

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการ
คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade” credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายใน
ประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“Nonretail MF” กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ ง
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที 
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐาน
สากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อ
รองซื อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับ
ตราสารนั น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“SN” ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที 
อยู่ ซึ งเป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของ
ประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อ
เพื อธุรกิจหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(Transferable
Subscription Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund) The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Global Dynamic Bond Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UDB 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนได้อย่าง
เหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวันทําการ
ใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย
: 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของการสั ง
ซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี 
เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อน
วันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนที ดีในระยะยาว ให้แก่ผู้ลงทุนที 
สามารถยอมรับความเสี ยงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
เพียงกองทุนเดียว และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive
management) 2. The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ไม่มี สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ไม่มีดัชนีชี วัด เนื องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหาร
จัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที หลากหลาย ดังนั น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี วัดใดที เหมาะสมกับรูปแบบ
การลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี วัด (Benchmark) ใด ที เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีความเสี ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond
(Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป (Retail Fund) จัดตั งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) และจดทะเบียนที ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทั งนี กองทุนหลักบริหาร
จัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ซึ งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นสมาชิกของ IOSCO
และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจาก
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที ให้ผล
ตอบแทนสูง ซึ งรวมถึงตราสารหนี ที มีความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(High Yield Bonds) ตราสารหนี ที ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment
grade) ตราสารหนี ภาครัฐ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forwards) ที อ้างอิงกับอัตราแลก
เปลี ยน เพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาฟิวเจอร์ (Futures) ที มีตัวแปร
อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย (duration) สัญญา swaps และ options ที อ้างอิงกับ credit
(Credit Default Swap and Option) เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกุลเงินยูโร
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนําเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลัก
ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ/หรือช่องทางอื นใดโดยเร็ว นับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มี underlying เป็นตราสาร
กึ งหนี กึ งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นใด ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
เพิ มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ ทั งนี 
กองทุนนี อาจจะลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือเงินฝาก ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment Grade) หรือที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) 

ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ รวมถึงลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(3) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุน
หลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได้

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

บริษัทจัดการ :  
(Management Company)

Jupiter Asset Management International S.A.

วันที จัดตั งกองทุน : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี ที ความเสี ยงสูง (High Yield
bond)  ตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond)  ตราสารหนี ที มี
อันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้ ( Inves tment  g rade)   ตราสารหนี ภาครัฐ
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  เพื อ
เพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))  ซึ ง
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญา Forwards  ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเพื อป้องกันความ
เสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญา Futures  ที มี
ตัวแปรอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย  ( D u r a t i o n )
สัญญา Swaps และ Options ที อ้างอิงกับเครดิต (Credit Default Swap and Option)
เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี ภายใต้อัตราส่วนการลงทุนที กําหนด กองทุนหลักยังสามารถที จะป้องกันความเสี ยง
จากการเปลี ยนแปลงของราคาตลาด  (directional risk)  โดยใช้สัญญา futures ที อ้างอิง
กับ index  และ/หรือ เงินสด รวมถึงสามารถที จะลงทุนในตราสารหนี และใบสําคัญแสดง
สิทธิที อ้างอิงกับตราสารที เปลี ยนมือได ้(transferable securities)  และสามารถเข้าทํา
สัญญาออปชั น options  สัญญาฟิวเจอร์ futures  สัญญา portfolio swaps (ซึ งรวมถึง
credit default swaps) สัญญาฟอร์เวิร์ด forwards ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเงิน และ
มีไว้ซึ งสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อการดําเนินงานได้

ประเทศที จดทะเบียนจัดตั ง Luxembourg (UCITS)
วันทําการซื อขาย ทุกวันทําการซื อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ : ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน :

Depositary: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Administrator: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Bloomberg Ticker : Bloomberg Ticker: JUPDBIA LX

Website https://www.jupiteram.com/sg/en

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั งนี กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในวันทําการซื อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก โดยคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป โดยจะให้ลําดับความ
สําคัญก่อนคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที กองทุนหลักได้รับในวันนั น ดังนั น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จึงอาจต้อง
จัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที กองทุนหลักมีการทยอย
รับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ งอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ อาจแตก
ต่างจากกองทุนหลัก และอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ไม่ได้เคลื อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เนื องจาก Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนา
มิค บอนด์ ฟันด์ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที 
จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุล
เงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Jupiter Asset Management International S.A. หรือไม่ก็ได้
และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยพลัน
(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี 
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III 

1.4 ศุกูก

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1  9 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade 
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บลจ. ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บลจ. สามารถ
บังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อ
ทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั น ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมดในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบ ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะ ในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ ม
เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น
ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อขายใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.4 ศุกูกต่างประเทศ

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มี
การซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

3 ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั งนี ตามรายชื อประเทศที 
สํานักงานกําหนด
4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที  MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนั น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของ MF นั น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั น
5 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิดcredit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที 
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%1

5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทนุ หรือศุกูกที ผู้ออก
จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5.2.3.9 บล.

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุนใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผ ู ้
ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade

6.1.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing

6.1.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2

6.1.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6.2 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo

6.2.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมื อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ
national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale ได ้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 25% หรือ

(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดัง
กล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่ MF
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 Reverse repo ไม่เกิน 25%

4 Securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 : อัตราส่วน
การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที  1 :

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน

6.2 ตราสาร Basel III

6.3 derivatives ที มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1  6.2

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

7 derivatives ดังนี 

7.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มี
วัตถุประสงค์เพื อ
การลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

7.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มิใช่
เพื อการลดความเสี ยง
(nonhedging)

global exposure limit

7.2.1 กรณีกองทุนไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV

7.2.2 กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า

ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนด
** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)5

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าว
ของเจ้าหนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่
ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

1.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสาร
ที ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง
เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดย
บุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. บล.

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1.1) มีขนาดเล็ก

(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัด
เก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที 
กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั น
(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที 
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 
ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อ
กัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้
ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เป็นไปตามที กําหนดนั น
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมื อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อ
ย่อ

คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UDB
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UDB
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื อ
ย่อ : UDBA)

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื อ
ย่อ : UDBN)

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทําการซื อขาย วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวัน
ทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวัน
ทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดให้จัดทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟื นฟู” กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคาร
กลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ”์ กองทุนรวมที จัดตั งขึ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  1 กรกฎาคม พ.ศ.
2546

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จน
ครบกําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกอง
ทุนรวมหรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื น
ฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra
Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สิน
ที ต้องการลดความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที 
มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบ
เคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียก
คืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ
เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ”์ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุน
ฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที รัฐบาลต่าง
ประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่
รวมถึงตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
สถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลาย
รายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการ
ในการซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอ
ขายยินยอมที จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” บริษัทเงินทุน

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้
ทําการซื อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที 
6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก
ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย ต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง เดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื นใด

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผย
แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5
ส่วนที  5 ของประกาศที ทน.14/2560

“credit derivatives” derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระ
ผูกพันที จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มี
ผลต่อการชําระหนี  (credit event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความ
เสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อ
ตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” ความเสี ยงด้าน FX

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized
exchange”

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการ
คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade” credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายใน
ประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“Nonretail MF” กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ ง
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที 
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐาน
สากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อ
รองซื อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับ
ตราสารนั น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“SN” ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที 
อยู่ ซึ งเป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของ
ประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อ
เพื อธุรกิจหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(Transferable
Subscription Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund) The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Global Dynamic Bond Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UDB 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนได้อย่าง
เหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวันทําการ
ใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย
: 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของการสั ง
ซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี 
เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อน
วันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนที ดีในระยะยาว ให้แก่ผู้ลงทุนที 
สามารถยอมรับความเสี ยงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
เพียงกองทุนเดียว และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive
management) 2. The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ไม่มี สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ไม่มีดัชนีชี วัด เนื องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหาร
จัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที หลากหลาย ดังนั น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี วัดใดที เหมาะสมกับรูปแบบ
การลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี วัด (Benchmark) ใด ที เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีความเสี ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond
(Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป (Retail Fund) จัดตั งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) และจดทะเบียนที ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทั งนี กองทุนหลักบริหาร
จัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ซึ งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นสมาชิกของ IOSCO
และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจาก
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที ให้ผล
ตอบแทนสูง ซึ งรวมถึงตราสารหนี ที มีความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(High Yield Bonds) ตราสารหนี ที ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment
grade) ตราสารหนี ภาครัฐ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forwards) ที อ้างอิงกับอัตราแลก
เปลี ยน เพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาฟิวเจอร์ (Futures) ที มีตัวแปร
อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย (duration) สัญญา swaps และ options ที อ้างอิงกับ credit
(Credit Default Swap and Option) เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกุลเงินยูโร
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนําเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลัก
ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ/หรือช่องทางอื นใดโดยเร็ว นับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มี underlying เป็นตราสาร
กึ งหนี กึ งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นใด ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
เพิ มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ ทั งนี 
กองทุนนี อาจจะลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือเงินฝาก ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment Grade) หรือที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) 

ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ รวมถึงลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(3) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุน
หลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได้

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

บริษัทจัดการ :  
(Management Company)

Jupiter Asset Management International S.A.

วันที จัดตั งกองทุน : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี ที ความเสี ยงสูง (High Yield
bond)  ตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond)  ตราสารหนี ที มี
อันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้ ( Inves tment  g rade)   ตราสารหนี ภาครัฐ
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  เพื อ
เพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))  ซึ ง
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญา Forwards  ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเพื อป้องกันความ
เสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญา Futures  ที มี
ตัวแปรอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย  ( D u r a t i o n )
สัญญา Swaps และ Options ที อ้างอิงกับเครดิต (Credit Default Swap and Option)
เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี ภายใต้อัตราส่วนการลงทุนที กําหนด กองทุนหลักยังสามารถที จะป้องกันความเสี ยง
จากการเปลี ยนแปลงของราคาตลาด  (directional risk)  โดยใช้สัญญา futures ที อ้างอิง
กับ index  และ/หรือ เงินสด รวมถึงสามารถที จะลงทุนในตราสารหนี และใบสําคัญแสดง
สิทธิที อ้างอิงกับตราสารที เปลี ยนมือได ้(transferable securities)  และสามารถเข้าทํา
สัญญาออปชั น options  สัญญาฟิวเจอร์ futures  สัญญา portfolio swaps (ซึ งรวมถึง
credit default swaps) สัญญาฟอร์เวิร์ด forwards ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเงิน และ
มีไว้ซึ งสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อการดําเนินงานได้

ประเทศที จดทะเบียนจัดตั ง Luxembourg (UCITS)
วันทําการซื อขาย ทุกวันทําการซื อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ : ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน :

Depositary: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Administrator: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Bloomberg Ticker : Bloomberg Ticker: JUPDBIA LX

Website https://www.jupiteram.com/sg/en

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั งนี กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในวันทําการซื อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก โดยคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป โดยจะให้ลําดับความ
สําคัญก่อนคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที กองทุนหลักได้รับในวันนั น ดังนั น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จึงอาจต้อง
จัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที กองทุนหลักมีการทยอย
รับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ งอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ อาจแตก
ต่างจากกองทุนหลัก และอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ไม่ได้เคลื อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เนื องจาก Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนา
มิค บอนด์ ฟันด์ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที 
จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุล
เงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Jupiter Asset Management International S.A. หรือไม่ก็ได้
และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยพลัน
(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี 
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III 

1.4 ศุกูก

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1  9 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade 
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บลจ. ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บลจ. สามารถ
บังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อ
ทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั น ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมดในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบ ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะ ในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ ม
เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น
ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อขายใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.4 ศุกูกต่างประเทศ

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มี
การซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

3 ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั งนี ตามรายชื อประเทศที 
สํานักงานกําหนด
4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที  MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนั น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของ MF นั น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั น
5 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิดcredit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที 
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%1

5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทนุ หรือศุกูกที ผู้ออก
จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5.2.3.9 บล.

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุนใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผ ู ้
ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade

6.1.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing

6.1.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2

6.1.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6.2 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo

6.2.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมื อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ
national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale ได ้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 25% หรือ

(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดัง
กล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่ MF
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 Reverse repo ไม่เกิน 25%

4 Securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 : อัตราส่วน
การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที  1 :

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน

6.2 ตราสาร Basel III

6.3 derivatives ที มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1  6.2

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

7 derivatives ดังนี 

7.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มี
วัตถุประสงค์เพื อ
การลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

7.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มิใช่
เพื อการลดความเสี ยง
(nonhedging)

global exposure limit

7.2.1 กรณีกองทุนไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV

7.2.2 กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า

ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนด
** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)5

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าว
ของเจ้าหนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่
ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

1.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสาร
ที ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง
เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดย
บุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. บล.

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1.1) มีขนาดเล็ก

(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัด
เก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที 
กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั น
(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที 
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 
ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อ
กัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้
ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เป็นไปตามที กําหนดนั น
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมื อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อ
ย่อ

คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UDB
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UDB
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื อ
ย่อ : UDBA)

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื อ
ย่อ : UDBN)

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทําการซื อขาย วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวัน
ทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวัน
ทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดให้จัดทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟื นฟู” กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคาร
กลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ”์ กองทุนรวมที จัดตั งขึ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  1 กรกฎาคม พ.ศ.
2546

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จน
ครบกําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกอง
ทุนรวมหรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื น
ฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra
Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สิน
ที ต้องการลดความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที 
มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบ
เคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียก
คืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ
เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ”์ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุน
ฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที รัฐบาลต่าง
ประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่
รวมถึงตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
สถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลาย
รายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการ
ในการซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอ
ขายยินยอมที จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” บริษัทเงินทุน

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้
ทําการซื อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที 
6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก
ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย ต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง เดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื นใด

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผย
แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5
ส่วนที  5 ของประกาศที ทน.14/2560

“credit derivatives” derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระ
ผูกพันที จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มี
ผลต่อการชําระหนี  (credit event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความ
เสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อ
ตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” ความเสี ยงด้าน FX

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized
exchange”

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการ
คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade” credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายใน
ประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“Nonretail MF” กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ ง
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที 
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐาน
สากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อ
รองซื อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับ
ตราสารนั น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“SN” ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที 
อยู่ ซึ งเป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของ
ประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อ
เพื อธุรกิจหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(Transferable
Subscription Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund) The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Global Dynamic Bond Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UDB 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนได้อย่าง
เหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวันทําการ
ใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย
: 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของการสั ง
ซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี 
เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อน
วันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนที ดีในระยะยาว ให้แก่ผู้ลงทุนที 
สามารถยอมรับความเสี ยงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
เพียงกองทุนเดียว และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive
management) 2. The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ไม่มี สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ไม่มีดัชนีชี วัด เนื องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหาร
จัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที หลากหลาย ดังนั น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี วัดใดที เหมาะสมกับรูปแบบ
การลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี วัด (Benchmark) ใด ที เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีความเสี ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond
(Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป (Retail Fund) จัดตั งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) และจดทะเบียนที ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทั งนี กองทุนหลักบริหาร
จัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ซึ งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นสมาชิกของ IOSCO
และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจาก
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที ให้ผล
ตอบแทนสูง ซึ งรวมถึงตราสารหนี ที มีความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(High Yield Bonds) ตราสารหนี ที ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment
grade) ตราสารหนี ภาครัฐ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forwards) ที อ้างอิงกับอัตราแลก
เปลี ยน เพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาฟิวเจอร์ (Futures) ที มีตัวแปร
อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย (duration) สัญญา swaps และ options ที อ้างอิงกับ credit
(Credit Default Swap and Option) เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกุลเงินยูโร
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนําเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลัก
ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ/หรือช่องทางอื นใดโดยเร็ว นับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มี underlying เป็นตราสาร
กึ งหนี กึ งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นใด ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
เพิ มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ ทั งนี 
กองทุนนี อาจจะลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือเงินฝาก ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment Grade) หรือที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) 

ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ รวมถึงลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(3) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุน
หลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได้

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

บริษัทจัดการ :  
(Management Company)

Jupiter Asset Management International S.A.

วันที จัดตั งกองทุน : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี ที ความเสี ยงสูง (High Yield
bond)  ตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond)  ตราสารหนี ที มี
อันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้ ( Inves tment  g rade)   ตราสารหนี ภาครัฐ
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  เพื อ
เพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))  ซึ ง
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญา Forwards  ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเพื อป้องกันความ
เสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญา Futures  ที มี
ตัวแปรอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย  ( D u r a t i o n )
สัญญา Swaps และ Options ที อ้างอิงกับเครดิต (Credit Default Swap and Option)
เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี ภายใต้อัตราส่วนการลงทุนที กําหนด กองทุนหลักยังสามารถที จะป้องกันความเสี ยง
จากการเปลี ยนแปลงของราคาตลาด  (directional risk)  โดยใช้สัญญา futures ที อ้างอิง
กับ index  และ/หรือ เงินสด รวมถึงสามารถที จะลงทุนในตราสารหนี และใบสําคัญแสดง
สิทธิที อ้างอิงกับตราสารที เปลี ยนมือได ้(transferable securities)  และสามารถเข้าทํา
สัญญาออปชั น options  สัญญาฟิวเจอร์ futures  สัญญา portfolio swaps (ซึ งรวมถึง
credit default swaps) สัญญาฟอร์เวิร์ด forwards ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเงิน และ
มีไว้ซึ งสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อการดําเนินงานได้

ประเทศที จดทะเบียนจัดตั ง Luxembourg (UCITS)
วันทําการซื อขาย ทุกวันทําการซื อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ : ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน :

Depositary: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Administrator: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Bloomberg Ticker : Bloomberg Ticker: JUPDBIA LX

Website https://www.jupiteram.com/sg/en

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั งนี กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในวันทําการซื อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก โดยคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป โดยจะให้ลําดับความ
สําคัญก่อนคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที กองทุนหลักได้รับในวันนั น ดังนั น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จึงอาจต้อง
จัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที กองทุนหลักมีการทยอย
รับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ งอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ อาจแตก
ต่างจากกองทุนหลัก และอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ไม่ได้เคลื อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เนื องจาก Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนา
มิค บอนด์ ฟันด์ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที 
จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุล
เงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Jupiter Asset Management International S.A. หรือไม่ก็ได้
และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยพลัน
(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี 
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III 

1.4 ศุกูก

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1  9 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade 
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บลจ. ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บลจ. สามารถ
บังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อ
ทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั น ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมดในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบ ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะ ในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ ม
เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น
ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อขายใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.4 ศุกูกต่างประเทศ

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มี
การซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

3 ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั งนี ตามรายชื อประเทศที 
สํานักงานกําหนด
4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที  MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนั น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของ MF นั น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั น
5 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิดcredit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที 
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%1

5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทนุ หรือศุกูกที ผู้ออก
จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5.2.3.9 บล.

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุนใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผ ู ้
ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade

6.1.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing

6.1.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2

6.1.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6.2 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo

6.2.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมื อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ
national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale ได ้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 25% หรือ

(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดัง
กล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่ MF
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 Reverse repo ไม่เกิน 25%

4 Securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 : อัตราส่วน
การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที  1 :

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน

6.2 ตราสาร Basel III

6.3 derivatives ที มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1  6.2

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

7 derivatives ดังนี 

7.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มี
วัตถุประสงค์เพื อ
การลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

7.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มิใช่
เพื อการลดความเสี ยง
(nonhedging)

global exposure limit

7.2.1 กรณีกองทุนไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV

7.2.2 กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า

ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนด
** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)5

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าว
ของเจ้าหนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่
ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

1.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสาร
ที ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง
เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดย
บุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. บล.

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1.1) มีขนาดเล็ก

(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัด
เก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที 
กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั น
(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที 
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 
ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อ
กัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้
ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เป็นไปตามที กําหนดนั น
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมื อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อ
ย่อ

คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UDB
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UDB
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื อ
ย่อ : UDBA)

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื อ
ย่อ : UDBN)

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทําการซื อขาย วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวัน
ทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวัน
ทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดให้จัดทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟื นฟู” กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคาร
กลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ”์ กองทุนรวมที จัดตั งขึ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  1 กรกฎาคม พ.ศ.
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“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จน
ครบกําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกอง
ทุนรวมหรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื น
ฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra
Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สิน
ที ต้องการลดความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที 
มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบ
เคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียก
คืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ
เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ”์ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุน
ฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที รัฐบาลต่าง
ประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่
รวมถึงตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
สถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลาย
รายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการ
ในการซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอ
ขายยินยอมที จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” บริษัทเงินทุน

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้
ทําการซื อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที 
6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก
ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย ต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง เดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื นใด

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผย
แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5
ส่วนที  5 ของประกาศที ทน.14/2560

“credit derivatives” derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระ
ผูกพันที จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มี
ผลต่อการชําระหนี  (credit event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความ
เสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อ
ตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” ความเสี ยงด้าน FX

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized
exchange”

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการ
คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade” credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายใน
ประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“Nonretail MF” กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ ง
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที 
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐาน
สากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อ
รองซื อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับ
ตราสารนั น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“SN” ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที 
อยู่ ซึ งเป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของ
ประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อ
เพื อธุรกิจหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(Transferable
Subscription Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund) The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Global Dynamic Bond Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UDB 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนได้อย่าง
เหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวันทําการ
ใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย
: 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของการสั ง
ซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี 
เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อน
วันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนที ดีในระยะยาว ให้แก่ผู้ลงทุนที 
สามารถยอมรับความเสี ยงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
เพียงกองทุนเดียว และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive
management) 2. The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ไม่มี สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ไม่มีดัชนีชี วัด เนื องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหาร
จัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที หลากหลาย ดังนั น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี วัดใดที เหมาะสมกับรูปแบบ
การลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี วัด (Benchmark) ใด ที เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีความเสี ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond
(Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป (Retail Fund) จัดตั งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) และจดทะเบียนที ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทั งนี กองทุนหลักบริหาร
จัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ซึ งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นสมาชิกของ IOSCO
และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจาก
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที ให้ผล
ตอบแทนสูง ซึ งรวมถึงตราสารหนี ที มีความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(High Yield Bonds) ตราสารหนี ที ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment
grade) ตราสารหนี ภาครัฐ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forwards) ที อ้างอิงกับอัตราแลก
เปลี ยน เพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาฟิวเจอร์ (Futures) ที มีตัวแปร
อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย (duration) สัญญา swaps และ options ที อ้างอิงกับ credit
(Credit Default Swap and Option) เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกุลเงินยูโร
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนําเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลัก
ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ/หรือช่องทางอื นใดโดยเร็ว นับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มี underlying เป็นตราสาร
กึ งหนี กึ งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นใด ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
เพิ มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ ทั งนี 
กองทุนนี อาจจะลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือเงินฝาก ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment Grade) หรือที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) 

ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ รวมถึงลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(3) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุน
หลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได้

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

บริษัทจัดการ :  
(Management Company)

Jupiter Asset Management International S.A.

วันที จัดตั งกองทุน : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี ที ความเสี ยงสูง (High Yield
bond)  ตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond)  ตราสารหนี ที มี
อันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้ ( Inves tment  g rade)   ตราสารหนี ภาครัฐ
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  เพื อ
เพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))  ซึ ง
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญา Forwards  ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเพื อป้องกันความ
เสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญา Futures  ที มี
ตัวแปรอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย  ( D u r a t i o n )
สัญญา Swaps และ Options ที อ้างอิงกับเครดิต (Credit Default Swap and Option)
เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี ภายใต้อัตราส่วนการลงทุนที กําหนด กองทุนหลักยังสามารถที จะป้องกันความเสี ยง
จากการเปลี ยนแปลงของราคาตลาด  (directional risk)  โดยใช้สัญญา futures ที อ้างอิง
กับ index  และ/หรือ เงินสด รวมถึงสามารถที จะลงทุนในตราสารหนี และใบสําคัญแสดง
สิทธิที อ้างอิงกับตราสารที เปลี ยนมือได ้(transferable securities)  และสามารถเข้าทํา
สัญญาออปชั น options  สัญญาฟิวเจอร์ futures  สัญญา portfolio swaps (ซึ งรวมถึง
credit default swaps) สัญญาฟอร์เวิร์ด forwards ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเงิน และ
มีไว้ซึ งสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อการดําเนินงานได้

ประเทศที จดทะเบียนจัดตั ง Luxembourg (UCITS)
วันทําการซื อขาย ทุกวันทําการซื อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ : ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน :

Depositary: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Administrator: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Bloomberg Ticker : Bloomberg Ticker: JUPDBIA LX

Website https://www.jupiteram.com/sg/en

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั งนี กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในวันทําการซื อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก โดยคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป โดยจะให้ลําดับความ
สําคัญก่อนคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที กองทุนหลักได้รับในวันนั น ดังนั น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จึงอาจต้อง
จัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที กองทุนหลักมีการทยอย
รับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ งอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ อาจแตก
ต่างจากกองทุนหลัก และอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ไม่ได้เคลื อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เนื องจาก Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนา
มิค บอนด์ ฟันด์ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที 
จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุล
เงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Jupiter Asset Management International S.A. หรือไม่ก็ได้
และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยพลัน
(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี 
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III 

1.4 ศุกูก

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1  9 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade 
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บลจ. ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บลจ. สามารถ
บังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อ
ทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั น ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมดในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบ ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะ ในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ ม
เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น
ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อขายใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.4 ศุกูกต่างประเทศ

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มี
การซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

3 ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั งนี ตามรายชื อประเทศที 
สํานักงานกําหนด
4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที  MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนั น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของ MF นั น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั น
5 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิดcredit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที 
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%1

5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทนุ หรือศุกูกที ผู้ออก
จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5.2.3.9 บล.

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุนใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผ ู ้
ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade

6.1.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing

6.1.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2

6.1.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6.2 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo

6.2.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมื อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ
national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale ได ้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 25% หรือ

(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดัง
กล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่ MF
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 Reverse repo ไม่เกิน 25%

4 Securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 : อัตราส่วน
การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที  1 :

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน

6.2 ตราสาร Basel III

6.3 derivatives ที มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1  6.2

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

7 derivatives ดังนี 

7.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มี
วัตถุประสงค์เพื อ
การลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

7.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มิใช่
เพื อการลดความเสี ยง
(nonhedging)

global exposure limit

7.2.1 กรณีกองทุนไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV

7.2.2 กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า

ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนด
** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)5

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าว
ของเจ้าหนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่
ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

1.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสาร
ที ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง
เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดย
บุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. บล.

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1.1) มีขนาดเล็ก

(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัด
เก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที 
กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั น
(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที 
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 
ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อ
กัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้
ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เป็นไปตามที กําหนดนั น
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมื อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อ
ย่อ

คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UDB
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UDB
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื อ
ย่อ : UDBA)

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื อ
ย่อ : UDBN)

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทําการซื อขาย วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวัน
ทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวัน
ทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดให้จัดทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟื นฟู” กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคาร
กลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ”์ กองทุนรวมที จัดตั งขึ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  1 กรกฎาคม พ.ศ.
2546

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จน
ครบกําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกอง
ทุนรวมหรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื น
ฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra
Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สิน
ที ต้องการลดความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที 
มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบ
เคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียก
คืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ
เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ”์ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุน
ฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที รัฐบาลต่าง
ประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่
รวมถึงตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
สถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลาย
รายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการ
ในการซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอ
ขายยินยอมที จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” บริษัทเงินทุน

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้
ทําการซื อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที 
6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก
ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย ต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง เดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื นใด

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผย
แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5
ส่วนที  5 ของประกาศที ทน.14/2560

“credit derivatives” derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระ
ผูกพันที จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มี
ผลต่อการชําระหนี  (credit event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความ
เสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อ
ตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” ความเสี ยงด้าน FX

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized
exchange”

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการ
คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade” credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายใน
ประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“Nonretail MF” กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ ง
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที 
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐาน
สากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อ
รองซื อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับ
ตราสารนั น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“SN” ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที 
อยู่ ซึ งเป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของ
ประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อ
เพื อธุรกิจหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(Transferable
Subscription Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund) The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Global Dynamic Bond Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UDB 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนได้อย่าง
เหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวันทําการ
ใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย
: 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของการสั ง
ซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี 
เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อน
วันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนที ดีในระยะยาว ให้แก่ผู้ลงทุนที 
สามารถยอมรับความเสี ยงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
เพียงกองทุนเดียว และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive
management) 2. The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ไม่มี สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ไม่มีดัชนีชี วัด เนื องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหาร
จัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที หลากหลาย ดังนั น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี วัดใดที เหมาะสมกับรูปแบบ
การลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี วัด (Benchmark) ใด ที เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีความเสี ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond
(Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป (Retail Fund) จัดตั งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) และจดทะเบียนที ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทั งนี กองทุนหลักบริหาร
จัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ซึ งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นสมาชิกของ IOSCO
และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจาก
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที ให้ผล
ตอบแทนสูง ซึ งรวมถึงตราสารหนี ที มีความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(High Yield Bonds) ตราสารหนี ที ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment
grade) ตราสารหนี ภาครัฐ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forwards) ที อ้างอิงกับอัตราแลก
เปลี ยน เพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาฟิวเจอร์ (Futures) ที มีตัวแปร
อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย (duration) สัญญา swaps และ options ที อ้างอิงกับ credit
(Credit Default Swap and Option) เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกุลเงินยูโร
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนําเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลัก
ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ/หรือช่องทางอื นใดโดยเร็ว นับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มี underlying เป็นตราสาร
กึ งหนี กึ งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นใด ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
เพิ มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ ทั งนี 
กองทุนนี อาจจะลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือเงินฝาก ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment Grade) หรือที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) 

ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ รวมถึงลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(3) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุน
หลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได้

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

บริษัทจัดการ :  
(Management Company)

Jupiter Asset Management International S.A.

วันที จัดตั งกองทุน : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี ที ความเสี ยงสูง (High Yield
bond)  ตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond)  ตราสารหนี ที มี
อันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้ ( Inves tment  g rade)   ตราสารหนี ภาครัฐ
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  เพื อ
เพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))  ซึ ง
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญา Forwards  ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเพื อป้องกันความ
เสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญา Futures  ที มี
ตัวแปรอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย  ( D u r a t i o n )
สัญญา Swaps และ Options ที อ้างอิงกับเครดิต (Credit Default Swap and Option)
เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี ภายใต้อัตราส่วนการลงทุนที กําหนด กองทุนหลักยังสามารถที จะป้องกันความเสี ยง
จากการเปลี ยนแปลงของราคาตลาด  (directional risk)  โดยใช้สัญญา futures ที อ้างอิง
กับ index  และ/หรือ เงินสด รวมถึงสามารถที จะลงทุนในตราสารหนี และใบสําคัญแสดง
สิทธิที อ้างอิงกับตราสารที เปลี ยนมือได ้(transferable securities)  และสามารถเข้าทํา
สัญญาออปชั น options  สัญญาฟิวเจอร์ futures  สัญญา portfolio swaps (ซึ งรวมถึง
credit default swaps) สัญญาฟอร์เวิร์ด forwards ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเงิน และ
มีไว้ซึ งสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อการดําเนินงานได้

ประเทศที จดทะเบียนจัดตั ง Luxembourg (UCITS)
วันทําการซื อขาย ทุกวันทําการซื อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ : ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน :

Depositary: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Administrator: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Bloomberg Ticker : Bloomberg Ticker: JUPDBIA LX

Website https://www.jupiteram.com/sg/en

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั งนี กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในวันทําการซื อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก โดยคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป โดยจะให้ลําดับความ
สําคัญก่อนคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที กองทุนหลักได้รับในวันนั น ดังนั น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จึงอาจต้อง
จัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที กองทุนหลักมีการทยอย
รับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ งอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ อาจแตก
ต่างจากกองทุนหลัก และอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ไม่ได้เคลื อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เนื องจาก Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนา
มิค บอนด์ ฟันด์ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที 
จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุล
เงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Jupiter Asset Management International S.A. หรือไม่ก็ได้
และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยพลัน
(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี 
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III 

1.4 ศุกูก

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1  9 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade 
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บลจ. ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บลจ. สามารถ
บังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อ
ทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั น ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมดในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบ ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะ ในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ ม
เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น
ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อขายใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.4 ศุกูกต่างประเทศ

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มี
การซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

3 ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั งนี ตามรายชื อประเทศที 
สํานักงานกําหนด
4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที  MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนั น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของ MF นั น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั น
5 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิดcredit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที 
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%1

5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทนุ หรือศุกูกที ผู้ออก
จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5.2.3.9 บล.

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุนใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผ ู ้
ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade

6.1.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing

6.1.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2

6.1.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6.2 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo

6.2.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมื อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ
national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale ได ้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 25% หรือ

(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดัง
กล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่ MF
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 Reverse repo ไม่เกิน 25%

4 Securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 : อัตราส่วน
การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที  1 :

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน

6.2 ตราสาร Basel III

6.3 derivatives ที มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1  6.2

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

7 derivatives ดังนี 

7.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มี
วัตถุประสงค์เพื อ
การลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

7.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มิใช่
เพื อการลดความเสี ยง
(nonhedging)

global exposure limit

7.2.1 กรณีกองทุนไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV

7.2.2 กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า

ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนด
** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)5

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าว
ของเจ้าหนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่
ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

1.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสาร
ที ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง
เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดย
บุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. บล.

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1.1) มีขนาดเล็ก

(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัด
เก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที 
กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั น
(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที 
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 
ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อ
กัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้
ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เป็นไปตามที กําหนดนั น
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมื อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อ
ย่อ

คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UDB
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UDB
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื อ
ย่อ : UDBA)

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื อ
ย่อ : UDBN)

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทําการซื อขาย วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวัน
ทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวัน
ทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดให้จัดทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟื นฟู” กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคาร
กลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ”์ กองทุนรวมที จัดตั งขึ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  1 กรกฎาคม พ.ศ.
2546

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จน
ครบกําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกอง
ทุนรวมหรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื น
ฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra
Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สิน
ที ต้องการลดความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที 
มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบ
เคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียก
คืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ
เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ”์ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุน
ฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที รัฐบาลต่าง
ประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่
รวมถึงตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
สถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลาย
รายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการ
ในการซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอ
ขายยินยอมที จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” บริษัทเงินทุน

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้
ทําการซื อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที 
6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก
ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย ต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง เดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื นใด

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผย
แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5
ส่วนที  5 ของประกาศที ทน.14/2560

“credit derivatives” derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระ
ผูกพันที จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มี
ผลต่อการชําระหนี  (credit event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความ
เสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อ
ตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” ความเสี ยงด้าน FX

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized
exchange”

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการ
คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade” credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายใน
ประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“Nonretail MF” กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ ง
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที 
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐาน
สากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อ
รองซื อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับ
ตราสารนั น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“SN” ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที 
อยู่ ซึ งเป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของ
ประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อ
เพื อธุรกิจหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(Transferable
Subscription Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund) The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Global Dynamic Bond Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UDB 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนได้อย่าง
เหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวันทําการ
ใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย
: 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของการสั ง
ซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี 
เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อน
วันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนที ดีในระยะยาว ให้แก่ผู้ลงทุนที 
สามารถยอมรับความเสี ยงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
เพียงกองทุนเดียว และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive
management) 2. The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ไม่มี สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ไม่มีดัชนีชี วัด เนื องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหาร
จัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที หลากหลาย ดังนั น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี วัดใดที เหมาะสมกับรูปแบบ
การลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี วัด (Benchmark) ใด ที เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีความเสี ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond
(Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป (Retail Fund) จัดตั งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) และจดทะเบียนที ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทั งนี กองทุนหลักบริหาร
จัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ซึ งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นสมาชิกของ IOSCO
และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจาก
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที ให้ผล
ตอบแทนสูง ซึ งรวมถึงตราสารหนี ที มีความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(High Yield Bonds) ตราสารหนี ที ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment
grade) ตราสารหนี ภาครัฐ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forwards) ที อ้างอิงกับอัตราแลก
เปลี ยน เพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาฟิวเจอร์ (Futures) ที มีตัวแปร
อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย (duration) สัญญา swaps และ options ที อ้างอิงกับ credit
(Credit Default Swap and Option) เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกุลเงินยูโร
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนําเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลัก
ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ/หรือช่องทางอื นใดโดยเร็ว นับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มี underlying เป็นตราสาร
กึ งหนี กึ งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นใด ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
เพิ มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ ทั งนี 
กองทุนนี อาจจะลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือเงินฝาก ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment Grade) หรือที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) 

ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ รวมถึงลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(3) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุน
หลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได้

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

บริษัทจัดการ :  
(Management Company)

Jupiter Asset Management International S.A.

วันที จัดตั งกองทุน : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี ที ความเสี ยงสูง (High Yield
bond)  ตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond)  ตราสารหนี ที มี
อันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้ ( Inves tment  g rade)   ตราสารหนี ภาครัฐ
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  เพื อ
เพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))  ซึ ง
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญา Forwards  ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเพื อป้องกันความ
เสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญา Futures  ที มี
ตัวแปรอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย  ( D u r a t i o n )
สัญญา Swaps และ Options ที อ้างอิงกับเครดิต (Credit Default Swap and Option)
เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี ภายใต้อัตราส่วนการลงทุนที กําหนด กองทุนหลักยังสามารถที จะป้องกันความเสี ยง
จากการเปลี ยนแปลงของราคาตลาด  (directional risk)  โดยใช้สัญญา futures ที อ้างอิง
กับ index  และ/หรือ เงินสด รวมถึงสามารถที จะลงทุนในตราสารหนี และใบสําคัญแสดง
สิทธิที อ้างอิงกับตราสารที เปลี ยนมือได ้(transferable securities)  และสามารถเข้าทํา
สัญญาออปชั น options  สัญญาฟิวเจอร์ futures  สัญญา portfolio swaps (ซึ งรวมถึง
credit default swaps) สัญญาฟอร์เวิร์ด forwards ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเงิน และ
มีไว้ซึ งสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อการดําเนินงานได้

ประเทศที จดทะเบียนจัดตั ง Luxembourg (UCITS)
วันทําการซื อขาย ทุกวันทําการซื อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ : ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน :

Depositary: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Administrator: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Bloomberg Ticker : Bloomberg Ticker: JUPDBIA LX

Website https://www.jupiteram.com/sg/en

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั งนี กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในวันทําการซื อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก โดยคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป โดยจะให้ลําดับความ
สําคัญก่อนคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที กองทุนหลักได้รับในวันนั น ดังนั น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จึงอาจต้อง
จัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที กองทุนหลักมีการทยอย
รับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ งอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ อาจแตก
ต่างจากกองทุนหลัก และอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ไม่ได้เคลื อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เนื องจาก Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนา
มิค บอนด์ ฟันด์ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที 
จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุล
เงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Jupiter Asset Management International S.A. หรือไม่ก็ได้
และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยพลัน
(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี 
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III 

1.4 ศุกูก

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1  9 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade 
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บลจ. ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บลจ. สามารถ
บังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อ
ทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั น ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมดในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบ ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะ ในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ ม
เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น
ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อขายใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.4 ศุกูกต่างประเทศ

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มี
การซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

3 ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั งนี ตามรายชื อประเทศที 
สํานักงานกําหนด
4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที  MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนั น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของ MF นั น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั น
5 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิดcredit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที 
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%1

5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทนุ หรือศุกูกที ผู้ออก
จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5.2.3.9 บล.

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุนใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผ ู ้
ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade

6.1.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing

6.1.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2

6.1.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6.2 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo

6.2.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมื อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ
national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale ได ้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 25% หรือ

(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดัง
กล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่ MF
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 Reverse repo ไม่เกิน 25%

4 Securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 : อัตราส่วน
การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที  1 :

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน

6.2 ตราสาร Basel III

6.3 derivatives ที มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1  6.2

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

7 derivatives ดังนี 

7.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มี
วัตถุประสงค์เพื อ
การลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

7.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มิใช่
เพื อการลดความเสี ยง
(nonhedging)

global exposure limit

7.2.1 กรณีกองทุนไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV

7.2.2 กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า

ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนด
** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)5

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าว
ของเจ้าหนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่
ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

1.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสาร
ที ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง
เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดย
บุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. บล.

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1.1) มีขนาดเล็ก

(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัด
เก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที 
กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั น
(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที 
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 
ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อ
กัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้
ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เป็นไปตามที กําหนดนั น
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมื อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อ
ย่อ

คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UDB
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UDB
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื อ
ย่อ : UDBA)

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื อ
ย่อ : UDBN)

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทําการซื อขาย วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวัน
ทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวัน
ทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดให้จัดทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟื นฟู” กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคาร
กลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ”์ กองทุนรวมที จัดตั งขึ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  1 กรกฎาคม พ.ศ.
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“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จน
ครบกําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกอง
ทุนรวมหรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื น
ฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra
Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สิน
ที ต้องการลดความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที 
มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบ
เคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียก
คืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ
เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ”์ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุน
ฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที รัฐบาลต่าง
ประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่
รวมถึงตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
สถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลาย
รายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการ
ในการซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอ
ขายยินยอมที จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” บริษัทเงินทุน

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้
ทําการซื อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที 
6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก
ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย ต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง เดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื นใด

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผย
แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5
ส่วนที  5 ของประกาศที ทน.14/2560

“credit derivatives” derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระ
ผูกพันที จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มี
ผลต่อการชําระหนี  (credit event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความ
เสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อ
ตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” ความเสี ยงด้าน FX

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized
exchange”

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการ
คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade” credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายใน
ประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“Nonretail MF” กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ ง
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที 
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐาน
สากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อ
รองซื อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับ
ตราสารนั น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“SN” ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที 
อยู่ ซึ งเป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของ
ประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อ
เพื อธุรกิจหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(Transferable
Subscription Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund) The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Global Dynamic Bond Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UDB 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนได้อย่าง
เหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวันทําการ
ใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย
: 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของการสั ง
ซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี 
เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อน
วันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนที ดีในระยะยาว ให้แก่ผู้ลงทุนที 
สามารถยอมรับความเสี ยงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
เพียงกองทุนเดียว และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive
management) 2. The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ไม่มี สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ไม่มีดัชนีชี วัด เนื องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหาร
จัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที หลากหลาย ดังนั น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี วัดใดที เหมาะสมกับรูปแบบ
การลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี วัด (Benchmark) ใด ที เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีความเสี ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond
(Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป (Retail Fund) จัดตั งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) และจดทะเบียนที ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทั งนี กองทุนหลักบริหาร
จัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ซึ งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นสมาชิกของ IOSCO
และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจาก
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที ให้ผล
ตอบแทนสูง ซึ งรวมถึงตราสารหนี ที มีความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(High Yield Bonds) ตราสารหนี ที ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment
grade) ตราสารหนี ภาครัฐ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forwards) ที อ้างอิงกับอัตราแลก
เปลี ยน เพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาฟิวเจอร์ (Futures) ที มีตัวแปร
อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย (duration) สัญญา swaps และ options ที อ้างอิงกับ credit
(Credit Default Swap and Option) เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกุลเงินยูโร
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนําเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลัก
ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ/หรือช่องทางอื นใดโดยเร็ว นับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มี underlying เป็นตราสาร
กึ งหนี กึ งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นใด ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
เพิ มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ ทั งนี 
กองทุนนี อาจจะลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือเงินฝาก ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment Grade) หรือที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) 

ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ รวมถึงลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(3) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุน
หลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได้

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

บริษัทจัดการ :  
(Management Company)

Jupiter Asset Management International S.A.

วันที จัดตั งกองทุน : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี ที ความเสี ยงสูง (High Yield
bond)  ตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond)  ตราสารหนี ที มี
อันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้ ( Inves tment  g rade)   ตราสารหนี ภาครัฐ
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  เพื อ
เพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))  ซึ ง
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญา Forwards  ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเพื อป้องกันความ
เสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญา Futures  ที มี
ตัวแปรอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย  ( D u r a t i o n )
สัญญา Swaps และ Options ที อ้างอิงกับเครดิต (Credit Default Swap and Option)
เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี ภายใต้อัตราส่วนการลงทุนที กําหนด กองทุนหลักยังสามารถที จะป้องกันความเสี ยง
จากการเปลี ยนแปลงของราคาตลาด  (directional risk)  โดยใช้สัญญา futures ที อ้างอิง
กับ index  และ/หรือ เงินสด รวมถึงสามารถที จะลงทุนในตราสารหนี และใบสําคัญแสดง
สิทธิที อ้างอิงกับตราสารที เปลี ยนมือได ้(transferable securities)  และสามารถเข้าทํา
สัญญาออปชั น options  สัญญาฟิวเจอร์ futures  สัญญา portfolio swaps (ซึ งรวมถึง
credit default swaps) สัญญาฟอร์เวิร์ด forwards ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเงิน และ
มีไว้ซึ งสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อการดําเนินงานได้

ประเทศที จดทะเบียนจัดตั ง Luxembourg (UCITS)
วันทําการซื อขาย ทุกวันทําการซื อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ : ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน :

Depositary: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Administrator: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Bloomberg Ticker : Bloomberg Ticker: JUPDBIA LX

Website https://www.jupiteram.com/sg/en

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั งนี กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในวันทําการซื อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก โดยคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป โดยจะให้ลําดับความ
สําคัญก่อนคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที กองทุนหลักได้รับในวันนั น ดังนั น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จึงอาจต้อง
จัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที กองทุนหลักมีการทยอย
รับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ งอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ อาจแตก
ต่างจากกองทุนหลัก และอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ไม่ได้เคลื อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เนื องจาก Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนา
มิค บอนด์ ฟันด์ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที 
จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุล
เงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Jupiter Asset Management International S.A. หรือไม่ก็ได้
และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยพลัน
(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี 
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III 

1.4 ศุกูก

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1  9 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade 
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บลจ. ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บลจ. สามารถ
บังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อ
ทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั น ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมดในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบ ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะ ในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ ม
เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น
ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อขายใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.4 ศุกูกต่างประเทศ

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มี
การซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

3 ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั งนี ตามรายชื อประเทศที 
สํานักงานกําหนด
4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที  MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนั น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของ MF นั น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั น
5 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิดcredit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที 
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%1

5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทนุ หรือศุกูกที ผู้ออก
จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5.2.3.9 บล.

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุนใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผ ู ้
ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade

6.1.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing

6.1.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2

6.1.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6.2 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo

6.2.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมื อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ
national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale ได ้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 25% หรือ

(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดัง
กล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่ MF
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 Reverse repo ไม่เกิน 25%

4 Securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 : อัตราส่วน
การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที  1 :

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน

6.2 ตราสาร Basel III

6.3 derivatives ที มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1  6.2

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

7 derivatives ดังนี 

7.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มี
วัตถุประสงค์เพื อ
การลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

7.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มิใช่
เพื อการลดความเสี ยง
(nonhedging)

global exposure limit

7.2.1 กรณีกองทุนไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV

7.2.2 กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า

ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนด
** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)5

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าว
ของเจ้าหนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่
ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

1.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสาร
ที ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง
เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดย
บุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. บล.

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1.1) มีขนาดเล็ก

(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัด
เก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที 
กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั น
(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที 
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 
ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อ
กัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้
ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เป็นไปตามที กําหนดนั น
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมื อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อ
ย่อ

คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UDB
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UDB
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื อ
ย่อ : UDBA)

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื อ
ย่อ : UDBN)

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทําการซื อขาย วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวัน
ทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวัน
ทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดให้จัดทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟื นฟู” กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคาร
กลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ”์ กองทุนรวมที จัดตั งขึ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  1 กรกฎาคม พ.ศ.
2546

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จน
ครบกําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกอง
ทุนรวมหรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื น
ฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra
Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สิน
ที ต้องการลดความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที 
มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบ
เคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียก
คืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ
เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ”์ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุน
ฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที รัฐบาลต่าง
ประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่
รวมถึงตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
สถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลาย
รายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการ
ในการซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอ
ขายยินยอมที จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” บริษัทเงินทุน

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้
ทําการซื อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที 
6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก
ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย ต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง เดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื นใด

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผย
แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5
ส่วนที  5 ของประกาศที ทน.14/2560

“credit derivatives” derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระ
ผูกพันที จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มี
ผลต่อการชําระหนี  (credit event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความ
เสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อ
ตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” ความเสี ยงด้าน FX

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized
exchange”

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการ
คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade” credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายใน
ประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“Nonretail MF” กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ ง
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที 
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐาน
สากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อ
รองซื อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับ
ตราสารนั น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“SN” ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที 
อยู่ ซึ งเป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของ
ประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อ
เพื อธุรกิจหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(Transferable
Subscription Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund) The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Global Dynamic Bond Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UDB 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนได้อย่าง
เหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวันทําการ
ใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย
: 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของการสั ง
ซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี 
เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อน
วันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนที ดีในระยะยาว ให้แก่ผู้ลงทุนที 
สามารถยอมรับความเสี ยงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
เพียงกองทุนเดียว และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive
management) 2. The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ไม่มี สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ไม่มีดัชนีชี วัด เนื องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหาร
จัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที หลากหลาย ดังนั น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี วัดใดที เหมาะสมกับรูปแบบ
การลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี วัด (Benchmark) ใด ที เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีความเสี ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond
(Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป (Retail Fund) จัดตั งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) และจดทะเบียนที ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทั งนี กองทุนหลักบริหาร
จัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ซึ งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นสมาชิกของ IOSCO
และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจาก
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที ให้ผล
ตอบแทนสูง ซึ งรวมถึงตราสารหนี ที มีความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(High Yield Bonds) ตราสารหนี ที ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment
grade) ตราสารหนี ภาครัฐ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forwards) ที อ้างอิงกับอัตราแลก
เปลี ยน เพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาฟิวเจอร์ (Futures) ที มีตัวแปร
อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย (duration) สัญญา swaps และ options ที อ้างอิงกับ credit
(Credit Default Swap and Option) เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกุลเงินยูโร
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนําเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลัก
ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ/หรือช่องทางอื นใดโดยเร็ว นับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มี underlying เป็นตราสาร
กึ งหนี กึ งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นใด ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
เพิ มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ ทั งนี 
กองทุนนี อาจจะลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือเงินฝาก ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment Grade) หรือที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) 

ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ รวมถึงลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(3) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุน
หลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได้

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

บริษัทจัดการ :  
(Management Company)

Jupiter Asset Management International S.A.

วันที จัดตั งกองทุน : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี ที ความเสี ยงสูง (High Yield
bond)  ตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond)  ตราสารหนี ที มี
อันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้ ( Inves tment  g rade)   ตราสารหนี ภาครัฐ
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  เพื อ
เพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))  ซึ ง
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญา Forwards  ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเพื อป้องกันความ
เสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญา Futures  ที มี
ตัวแปรอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย  ( D u r a t i o n )
สัญญา Swaps และ Options ที อ้างอิงกับเครดิต (Credit Default Swap and Option)
เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี ภายใต้อัตราส่วนการลงทุนที กําหนด กองทุนหลักยังสามารถที จะป้องกันความเสี ยง
จากการเปลี ยนแปลงของราคาตลาด  (directional risk)  โดยใช้สัญญา futures ที อ้างอิง
กับ index  และ/หรือ เงินสด รวมถึงสามารถที จะลงทุนในตราสารหนี และใบสําคัญแสดง
สิทธิที อ้างอิงกับตราสารที เปลี ยนมือได ้(transferable securities)  และสามารถเข้าทํา
สัญญาออปชั น options  สัญญาฟิวเจอร์ futures  สัญญา portfolio swaps (ซึ งรวมถึง
credit default swaps) สัญญาฟอร์เวิร์ด forwards ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเงิน และ
มีไว้ซึ งสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อการดําเนินงานได้

ประเทศที จดทะเบียนจัดตั ง Luxembourg (UCITS)
วันทําการซื อขาย ทุกวันทําการซื อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ : ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน :

Depositary: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Administrator: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Bloomberg Ticker : Bloomberg Ticker: JUPDBIA LX

Website https://www.jupiteram.com/sg/en

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั งนี กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในวันทําการซื อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก โดยคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป โดยจะให้ลําดับความ
สําคัญก่อนคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที กองทุนหลักได้รับในวันนั น ดังนั น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จึงอาจต้อง
จัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที กองทุนหลักมีการทยอย
รับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ งอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ อาจแตก
ต่างจากกองทุนหลัก และอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ไม่ได้เคลื อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เนื องจาก Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนา
มิค บอนด์ ฟันด์ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที 
จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุล
เงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Jupiter Asset Management International S.A. หรือไม่ก็ได้
และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยพลัน
(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี 
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III 

1.4 ศุกูก

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1  9 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade 
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บลจ. ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บลจ. สามารถ
บังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อ
ทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั น ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมดในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบ ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะ ในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ ม
เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น
ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อขายใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.4 ศุกูกต่างประเทศ

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มี
การซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

3 ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั งนี ตามรายชื อประเทศที 
สํานักงานกําหนด
4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที  MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนั น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของ MF นั น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั น
5 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิดcredit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที 
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%1

5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทนุ หรือศุกูกที ผู้ออก
จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5.2.3.9 บล.

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุนใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผ ู ้
ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade

6.1.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing

6.1.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2

6.1.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6.2 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo

6.2.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมื อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ
national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale ได ้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 25% หรือ

(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดัง
กล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่ MF
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 Reverse repo ไม่เกิน 25%

4 Securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 : อัตราส่วน
การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที  1 :

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน

6.2 ตราสาร Basel III

6.3 derivatives ที มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1  6.2

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

7 derivatives ดังนี 

7.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มี
วัตถุประสงค์เพื อ
การลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

7.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มิใช่
เพื อการลดความเสี ยง
(nonhedging)

global exposure limit

7.2.1 กรณีกองทุนไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV

7.2.2 กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า

ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนด
** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)5

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าว
ของเจ้าหนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่
ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

1.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสาร
ที ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง
เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดย
บุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. บล.

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1.1) มีขนาดเล็ก

(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัด
เก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที 
กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั น
(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที 
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 
ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อ
กัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้
ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เป็นไปตามที กําหนดนั น
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมื อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อ
ย่อ

คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UDB
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UDB
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื อ
ย่อ : UDBA)

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื อ
ย่อ : UDBN)

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทําการซื อขาย วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวัน
ทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวัน
ทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดให้จัดทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟื นฟู” กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคาร
กลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ”์ กองทุนรวมที จัดตั งขึ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  1 กรกฎาคม พ.ศ.
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“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จน
ครบกําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกอง
ทุนรวมหรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื น
ฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra
Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สิน
ที ต้องการลดความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที 
มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบ
เคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียก
คืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ
เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ”์ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุน
ฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที รัฐบาลต่าง
ประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่
รวมถึงตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
สถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลาย
รายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการ
ในการซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอ
ขายยินยอมที จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” บริษัทเงินทุน

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้
ทําการซื อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที 
6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก
ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย ต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง เดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื นใด

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผย
แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5
ส่วนที  5 ของประกาศที ทน.14/2560

“credit derivatives” derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระ
ผูกพันที จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มี
ผลต่อการชําระหนี  (credit event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความ
เสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อ
ตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” ความเสี ยงด้าน FX

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized
exchange”

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการ
คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade” credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายใน
ประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“Nonretail MF” กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ ง
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที 
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐาน
สากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อ
รองซื อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับ
ตราสารนั น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“SN” ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที 
อยู่ ซึ งเป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของ
ประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อ
เพื อธุรกิจหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(Transferable
Subscription Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund) The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Global Dynamic Bond Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UDB 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนได้อย่าง
เหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวันทําการ
ใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย
: 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของการสั ง
ซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี 
เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อน
วันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนที ดีในระยะยาว ให้แก่ผู้ลงทุนที 
สามารถยอมรับความเสี ยงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
เพียงกองทุนเดียว และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive
management) 2. The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ไม่มี สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ไม่มีดัชนีชี วัด เนื องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหาร
จัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที หลากหลาย ดังนั น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี วัดใดที เหมาะสมกับรูปแบบ
การลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี วัด (Benchmark) ใด ที เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีความเสี ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond
(Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป (Retail Fund) จัดตั งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) และจดทะเบียนที ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทั งนี กองทุนหลักบริหาร
จัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ซึ งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นสมาชิกของ IOSCO
และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจาก
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที ให้ผล
ตอบแทนสูง ซึ งรวมถึงตราสารหนี ที มีความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(High Yield Bonds) ตราสารหนี ที ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment
grade) ตราสารหนี ภาครัฐ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forwards) ที อ้างอิงกับอัตราแลก
เปลี ยน เพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาฟิวเจอร์ (Futures) ที มีตัวแปร
อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย (duration) สัญญา swaps และ options ที อ้างอิงกับ credit
(Credit Default Swap and Option) เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกุลเงินยูโร
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนําเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลัก
ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ/หรือช่องทางอื นใดโดยเร็ว นับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มี underlying เป็นตราสาร
กึ งหนี กึ งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นใด ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
เพิ มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ ทั งนี 
กองทุนนี อาจจะลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือเงินฝาก ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment Grade) หรือที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) 

ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ รวมถึงลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(3) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุน
หลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได้

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

บริษัทจัดการ :  
(Management Company)

Jupiter Asset Management International S.A.

วันที จัดตั งกองทุน : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี ที ความเสี ยงสูง (High Yield
bond)  ตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond)  ตราสารหนี ที มี
อันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้ ( Inves tment  g rade)   ตราสารหนี ภาครัฐ
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  เพื อ
เพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))  ซึ ง
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญา Forwards  ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเพื อป้องกันความ
เสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญา Futures  ที มี
ตัวแปรอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย  ( D u r a t i o n )
สัญญา Swaps และ Options ที อ้างอิงกับเครดิต (Credit Default Swap and Option)
เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี ภายใต้อัตราส่วนการลงทุนที กําหนด กองทุนหลักยังสามารถที จะป้องกันความเสี ยง
จากการเปลี ยนแปลงของราคาตลาด  (directional risk)  โดยใช้สัญญา futures ที อ้างอิง
กับ index  และ/หรือ เงินสด รวมถึงสามารถที จะลงทุนในตราสารหนี และใบสําคัญแสดง
สิทธิที อ้างอิงกับตราสารที เปลี ยนมือได ้(transferable securities)  และสามารถเข้าทํา
สัญญาออปชั น options  สัญญาฟิวเจอร์ futures  สัญญา portfolio swaps (ซึ งรวมถึง
credit default swaps) สัญญาฟอร์เวิร์ด forwards ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเงิน และ
มีไว้ซึ งสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อการดําเนินงานได้

ประเทศที จดทะเบียนจัดตั ง Luxembourg (UCITS)
วันทําการซื อขาย ทุกวันทําการซื อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ : ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน :

Depositary: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Administrator: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Bloomberg Ticker : Bloomberg Ticker: JUPDBIA LX

Website https://www.jupiteram.com/sg/en

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั งนี กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในวันทําการซื อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก โดยคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป โดยจะให้ลําดับความ
สําคัญก่อนคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที กองทุนหลักได้รับในวันนั น ดังนั น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จึงอาจต้อง
จัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที กองทุนหลักมีการทยอย
รับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ งอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ อาจแตก
ต่างจากกองทุนหลัก และอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ไม่ได้เคลื อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เนื องจาก Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนา
มิค บอนด์ ฟันด์ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที 
จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุล
เงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Jupiter Asset Management International S.A. หรือไม่ก็ได้
และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยพลัน
(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี 
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III 

1.4 ศุกูก

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1  9 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade 
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บลจ. ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บลจ. สามารถ
บังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อ
ทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั น ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมดในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบ ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะ ในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ ม
เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น
ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อขายใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.4 ศุกูกต่างประเทศ

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มี
การซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

3 ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั งนี ตามรายชื อประเทศที 
สํานักงานกําหนด
4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที  MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนั น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของ MF นั น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั น
5 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิดcredit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที 
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%1

5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทนุ หรือศุกูกที ผู้ออก
จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5.2.3.9 บล.

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุนใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผ ู ้
ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade

6.1.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing

6.1.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2

6.1.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6.2 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo

6.2.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมื อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ
national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale ได ้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 25% หรือ

(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดัง
กล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่ MF
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 Reverse repo ไม่เกิน 25%

4 Securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 : อัตราส่วน
การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที  1 :

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน

6.2 ตราสาร Basel III

6.3 derivatives ที มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1  6.2

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

7 derivatives ดังนี 

7.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มี
วัตถุประสงค์เพื อ
การลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

7.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มิใช่
เพื อการลดความเสี ยง
(nonhedging)

global exposure limit

7.2.1 กรณีกองทุนไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV

7.2.2 กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า

ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนด
** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)5

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าว
ของเจ้าหนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่
ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

1.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสาร
ที ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง
เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดย
บุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. บล.

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1.1) มีขนาดเล็ก

(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัด
เก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที 
กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั น
(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที 
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 
ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อ
กัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้
ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เป็นไปตามที กําหนดนั น
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมื อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อ
ย่อ

คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UDB
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UDB
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื อ
ย่อ : UDBA)

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื อ
ย่อ : UDBN)

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทําการซื อขาย วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวัน
ทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวัน
ทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดให้จัดทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟื นฟู” กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคาร
กลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ”์ กองทุนรวมที จัดตั งขึ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  1 กรกฎาคม พ.ศ.
2546

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จน
ครบกําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกอง
ทุนรวมหรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื น
ฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra
Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สิน
ที ต้องการลดความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที 
มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบ
เคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียก
คืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ
เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ”์ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุน
ฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที รัฐบาลต่าง
ประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่
รวมถึงตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
สถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลาย
รายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการ
ในการซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอ
ขายยินยอมที จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” บริษัทเงินทุน

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้
ทําการซื อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที 
6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก
ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย ต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง เดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื นใด

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผย
แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5
ส่วนที  5 ของประกาศที ทน.14/2560

“credit derivatives” derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระ
ผูกพันที จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มี
ผลต่อการชําระหนี  (credit event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความ
เสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อ
ตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” ความเสี ยงด้าน FX

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized
exchange”

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการ
คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade” credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายใน
ประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“Nonretail MF” กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ ง
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที 
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐาน
สากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อ
รองซื อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับ
ตราสารนั น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“SN” ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที 
อยู่ ซึ งเป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของ
ประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อ
เพื อธุรกิจหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(Transferable
Subscription Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund) The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Global Dynamic Bond Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UDB 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนได้อย่าง
เหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวันทําการ
ใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย
: 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของการสั ง
ซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี 
เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อน
วันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนที ดีในระยะยาว ให้แก่ผู้ลงทุนที 
สามารถยอมรับความเสี ยงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
เพียงกองทุนเดียว และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive
management) 2. The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ไม่มี สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ไม่มีดัชนีชี วัด เนื องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหาร
จัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที หลากหลาย ดังนั น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี วัดใดที เหมาะสมกับรูปแบบ
การลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี วัด (Benchmark) ใด ที เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีความเสี ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond
(Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป (Retail Fund) จัดตั งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) และจดทะเบียนที ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทั งนี กองทุนหลักบริหาร
จัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ซึ งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นสมาชิกของ IOSCO
และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจาก
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที ให้ผล
ตอบแทนสูง ซึ งรวมถึงตราสารหนี ที มีความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(High Yield Bonds) ตราสารหนี ที ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment
grade) ตราสารหนี ภาครัฐ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forwards) ที อ้างอิงกับอัตราแลก
เปลี ยน เพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาฟิวเจอร์ (Futures) ที มีตัวแปร
อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย (duration) สัญญา swaps และ options ที อ้างอิงกับ credit
(Credit Default Swap and Option) เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกุลเงินยูโร
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนําเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลัก
ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ/หรือช่องทางอื นใดโดยเร็ว นับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มี underlying เป็นตราสาร
กึ งหนี กึ งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นใด ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
เพิ มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ ทั งนี 
กองทุนนี อาจจะลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือเงินฝาก ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment Grade) หรือที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) 

ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ รวมถึงลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(3) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุน
หลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได้

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

บริษัทจัดการ :  
(Management Company)

Jupiter Asset Management International S.A.

วันที จัดตั งกองทุน : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี ที ความเสี ยงสูง (High Yield
bond)  ตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond)  ตราสารหนี ที มี
อันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้ ( Inves tment  g rade)   ตราสารหนี ภาครัฐ
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  เพื อ
เพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))  ซึ ง
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญา Forwards  ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเพื อป้องกันความ
เสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญา Futures  ที มี
ตัวแปรอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย  ( D u r a t i o n )
สัญญา Swaps และ Options ที อ้างอิงกับเครดิต (Credit Default Swap and Option)
เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี ภายใต้อัตราส่วนการลงทุนที กําหนด กองทุนหลักยังสามารถที จะป้องกันความเสี ยง
จากการเปลี ยนแปลงของราคาตลาด  (directional risk)  โดยใช้สัญญา futures ที อ้างอิง
กับ index  และ/หรือ เงินสด รวมถึงสามารถที จะลงทุนในตราสารหนี และใบสําคัญแสดง
สิทธิที อ้างอิงกับตราสารที เปลี ยนมือได ้(transferable securities)  และสามารถเข้าทํา
สัญญาออปชั น options  สัญญาฟิวเจอร์ futures  สัญญา portfolio swaps (ซึ งรวมถึง
credit default swaps) สัญญาฟอร์เวิร์ด forwards ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเงิน และ
มีไว้ซึ งสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อการดําเนินงานได้

ประเทศที จดทะเบียนจัดตั ง Luxembourg (UCITS)
วันทําการซื อขาย ทุกวันทําการซื อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ : ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน :

Depositary: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Administrator: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Bloomberg Ticker : Bloomberg Ticker: JUPDBIA LX

Website https://www.jupiteram.com/sg/en

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั งนี กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในวันทําการซื อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก โดยคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป โดยจะให้ลําดับความ
สําคัญก่อนคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที กองทุนหลักได้รับในวันนั น ดังนั น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จึงอาจต้อง
จัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที กองทุนหลักมีการทยอย
รับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ งอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ อาจแตก
ต่างจากกองทุนหลัก และอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ไม่ได้เคลื อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เนื องจาก Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนา
มิค บอนด์ ฟันด์ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที 
จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุล
เงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Jupiter Asset Management International S.A. หรือไม่ก็ได้
และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยพลัน
(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี 
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III 

1.4 ศุกูก

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1  9 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade 
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บลจ. ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บลจ. สามารถ
บังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อ
ทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั น ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมดในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบ ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะ ในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ ม
เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น
ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อขายใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.4 ศุกูกต่างประเทศ

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มี
การซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

3 ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั งนี ตามรายชื อประเทศที 
สํานักงานกําหนด
4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที  MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนั น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของ MF นั น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั น
5 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิดcredit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที 
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%1

5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทนุ หรือศุกูกที ผู้ออก
จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5.2.3.9 บล.

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุนใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผ ู ้
ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade

6.1.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing

6.1.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2

6.1.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6.2 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo

6.2.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมื อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ
national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale ได ้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 25% หรือ

(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดัง
กล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่ MF
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 Reverse repo ไม่เกิน 25%

4 Securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 : อัตราส่วน
การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที  1 :

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน

6.2 ตราสาร Basel III

6.3 derivatives ที มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1  6.2

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

7 derivatives ดังนี 

7.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มี
วัตถุประสงค์เพื อ
การลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

7.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มิใช่
เพื อการลดความเสี ยง
(nonhedging)

global exposure limit

7.2.1 กรณีกองทุนไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV

7.2.2 กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า

ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนด
** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)5

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าว
ของเจ้าหนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่
ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

1.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสาร
ที ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง
เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดย
บุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. บล.

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1.1) มีขนาดเล็ก

(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัด
เก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที 
กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั น
(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที 
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 
ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อ
กัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้
ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เป็นไปตามที กําหนดนั น
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมื อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อ
ย่อ

คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UDB
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UDB
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื อ
ย่อ : UDBA)

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื อ
ย่อ : UDBN)

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทําการซื อขาย วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวัน
ทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวัน
ทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดให้จัดทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟื นฟู” กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคาร
กลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ”์ กองทุนรวมที จัดตั งขึ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  1 กรกฎาคม พ.ศ.
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“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จน
ครบกําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกอง
ทุนรวมหรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื น
ฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra
Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สิน
ที ต้องการลดความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที 
มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบ
เคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียก
คืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ
เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ”์ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุน
ฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที รัฐบาลต่าง
ประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่
รวมถึงตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
สถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลาย
รายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการ
ในการซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอ
ขายยินยอมที จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” บริษัทเงินทุน

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้
ทําการซื อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที 
6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก
ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย ต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง เดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื นใด

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผย
แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5
ส่วนที  5 ของประกาศที ทน.14/2560

“credit derivatives” derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระ
ผูกพันที จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มี
ผลต่อการชําระหนี  (credit event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความ
เสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อ
ตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” ความเสี ยงด้าน FX

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized
exchange”

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการ
คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade” credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายใน
ประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“Nonretail MF” กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ ง
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที 
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐาน
สากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อ
รองซื อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับ
ตราสารนั น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“SN” ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที 
อยู่ ซึ งเป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของ
ประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อ
เพื อธุรกิจหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(Transferable
Subscription Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund) The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Global Dynamic Bond Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UDB 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนได้อย่าง
เหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวันทําการ
ใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย
: 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของการสั ง
ซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี 
เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อน
วันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนที ดีในระยะยาว ให้แก่ผู้ลงทุนที 
สามารถยอมรับความเสี ยงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
เพียงกองทุนเดียว และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive
management) 2. The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ไม่มี สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ไม่มีดัชนีชี วัด เนื องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหาร
จัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที หลากหลาย ดังนั น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี วัดใดที เหมาะสมกับรูปแบบ
การลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี วัด (Benchmark) ใด ที เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีความเสี ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond
(Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป (Retail Fund) จัดตั งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) และจดทะเบียนที ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทั งนี กองทุนหลักบริหาร
จัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ซึ งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นสมาชิกของ IOSCO
และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจาก
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที ให้ผล
ตอบแทนสูง ซึ งรวมถึงตราสารหนี ที มีความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(High Yield Bonds) ตราสารหนี ที ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment
grade) ตราสารหนี ภาครัฐ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forwards) ที อ้างอิงกับอัตราแลก
เปลี ยน เพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาฟิวเจอร์ (Futures) ที มีตัวแปร
อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย (duration) สัญญา swaps และ options ที อ้างอิงกับ credit
(Credit Default Swap and Option) เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกุลเงินยูโร
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนําเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลัก
ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ/หรือช่องทางอื นใดโดยเร็ว นับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มี underlying เป็นตราสาร
กึ งหนี กึ งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นใด ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
เพิ มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ ทั งนี 
กองทุนนี อาจจะลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือเงินฝาก ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment Grade) หรือที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) 

ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ รวมถึงลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(3) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุน
หลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได้

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

บริษัทจัดการ :  
(Management Company)

Jupiter Asset Management International S.A.

วันที จัดตั งกองทุน : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี ที ความเสี ยงสูง (High Yield
bond)  ตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond)  ตราสารหนี ที มี
อันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้ ( Inves tment  g rade)   ตราสารหนี ภาครัฐ
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  เพื อ
เพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))  ซึ ง
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญา Forwards  ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเพื อป้องกันความ
เสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญา Futures  ที มี
ตัวแปรอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย  ( D u r a t i o n )
สัญญา Swaps และ Options ที อ้างอิงกับเครดิต (Credit Default Swap and Option)
เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี ภายใต้อัตราส่วนการลงทุนที กําหนด กองทุนหลักยังสามารถที จะป้องกันความเสี ยง
จากการเปลี ยนแปลงของราคาตลาด  (directional risk)  โดยใช้สัญญา futures ที อ้างอิง
กับ index  และ/หรือ เงินสด รวมถึงสามารถที จะลงทุนในตราสารหนี และใบสําคัญแสดง
สิทธิที อ้างอิงกับตราสารที เปลี ยนมือได ้(transferable securities)  และสามารถเข้าทํา
สัญญาออปชั น options  สัญญาฟิวเจอร์ futures  สัญญา portfolio swaps (ซึ งรวมถึง
credit default swaps) สัญญาฟอร์เวิร์ด forwards ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเงิน และ
มีไว้ซึ งสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อการดําเนินงานได้

ประเทศที จดทะเบียนจัดตั ง Luxembourg (UCITS)
วันทําการซื อขาย ทุกวันทําการซื อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ : ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน :

Depositary: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Administrator: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Bloomberg Ticker : Bloomberg Ticker: JUPDBIA LX

Website https://www.jupiteram.com/sg/en

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั งนี กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในวันทําการซื อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก โดยคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป โดยจะให้ลําดับความ
สําคัญก่อนคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที กองทุนหลักได้รับในวันนั น ดังนั น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จึงอาจต้อง
จัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที กองทุนหลักมีการทยอย
รับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ งอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ อาจแตก
ต่างจากกองทุนหลัก และอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ไม่ได้เคลื อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เนื องจาก Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนา
มิค บอนด์ ฟันด์ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที 
จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุล
เงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Jupiter Asset Management International S.A. หรือไม่ก็ได้
และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยพลัน
(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี 
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III 

1.4 ศุกูก

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1  9 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade 
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บลจ. ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บลจ. สามารถ
บังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อ
ทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั น ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมดในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบ ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะ ในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ ม
เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น
ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อขายใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.4 ศุกูกต่างประเทศ

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มี
การซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

3 ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั งนี ตามรายชื อประเทศที 
สํานักงานกําหนด
4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที  MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนั น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของ MF นั น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั น
5 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิดcredit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที 
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%1

5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทนุ หรือศุกูกที ผู้ออก
จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5.2.3.9 บล.

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุนใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผ ู ้
ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade

6.1.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing

6.1.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2

6.1.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6.2 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo

6.2.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมื อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ
national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale ได ้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 25% หรือ

(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดัง
กล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่ MF
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 Reverse repo ไม่เกิน 25%

4 Securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 : อัตราส่วน
การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที  1 :

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน

6.2 ตราสาร Basel III

6.3 derivatives ที มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1  6.2

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

7 derivatives ดังนี 

7.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มี
วัตถุประสงค์เพื อ
การลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

7.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มิใช่
เพื อการลดความเสี ยง
(nonhedging)

global exposure limit

7.2.1 กรณีกองทุนไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV

7.2.2 กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า

ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนด
** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)5

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าว
ของเจ้าหนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่
ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

1.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสาร
ที ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง
เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดย
บุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. บล.

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1.1) มีขนาดเล็ก

(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัด
เก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที 
กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั น
(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที 
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 
ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อ
กัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้
ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เป็นไปตามที กําหนดนั น
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมื อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อ
ย่อ

คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UDB
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UDB
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื อ
ย่อ : UDBA)

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื อ
ย่อ : UDBN)

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทําการซื อขาย วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวัน
ทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวัน
ทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดให้จัดทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟื นฟู” กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคาร
กลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ”์ กองทุนรวมที จัดตั งขึ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  1 กรกฎาคม พ.ศ.
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“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จน
ครบกําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกอง
ทุนรวมหรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื น
ฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra
Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สิน
ที ต้องการลดความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที 
มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบ
เคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียก
คืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ
เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ”์ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุน
ฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที รัฐบาลต่าง
ประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่
รวมถึงตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
สถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลาย
รายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการ
ในการซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอ
ขายยินยอมที จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” บริษัทเงินทุน

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้
ทําการซื อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที 
6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก
ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย ต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง เดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื นใด

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผย
แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5
ส่วนที  5 ของประกาศที ทน.14/2560

“credit derivatives” derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระ
ผูกพันที จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มี
ผลต่อการชําระหนี  (credit event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความ
เสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อ
ตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” ความเสี ยงด้าน FX

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized
exchange”

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการ
คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade” credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายใน
ประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“Nonretail MF” กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ ง
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที 
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐาน
สากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อ
รองซื อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับ
ตราสารนั น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“SN” ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที 
อยู่ ซึ งเป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของ
ประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อ
เพื อธุรกิจหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(Transferable
Subscription Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund) The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Global Dynamic Bond Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UDB 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนได้อย่าง
เหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวันทําการ
ใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย
: 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของการสั ง
ซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี 
เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อน
วันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนที ดีในระยะยาว ให้แก่ผู้ลงทุนที 
สามารถยอมรับความเสี ยงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
เพียงกองทุนเดียว และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive
management) 2. The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ไม่มี สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ไม่มีดัชนีชี วัด เนื องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหาร
จัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที หลากหลาย ดังนั น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี วัดใดที เหมาะสมกับรูปแบบ
การลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี วัด (Benchmark) ใด ที เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีความเสี ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond
(Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป (Retail Fund) จัดตั งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) และจดทะเบียนที ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทั งนี กองทุนหลักบริหาร
จัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ซึ งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นสมาชิกของ IOSCO
และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจาก
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที ให้ผล
ตอบแทนสูง ซึ งรวมถึงตราสารหนี ที มีความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(High Yield Bonds) ตราสารหนี ที ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment
grade) ตราสารหนี ภาครัฐ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forwards) ที อ้างอิงกับอัตราแลก
เปลี ยน เพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาฟิวเจอร์ (Futures) ที มีตัวแปร
อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย (duration) สัญญา swaps และ options ที อ้างอิงกับ credit
(Credit Default Swap and Option) เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกุลเงินยูโร
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนําเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลัก
ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ/หรือช่องทางอื นใดโดยเร็ว นับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มี underlying เป็นตราสาร
กึ งหนี กึ งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นใด ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
เพิ มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ ทั งนี 
กองทุนนี อาจจะลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือเงินฝาก ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment Grade) หรือที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) 

ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ รวมถึงลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(3) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุน
หลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได้

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

บริษัทจัดการ :  
(Management Company)

Jupiter Asset Management International S.A.

วันที จัดตั งกองทุน : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี ที ความเสี ยงสูง (High Yield
bond)  ตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond)  ตราสารหนี ที มี
อันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้ ( Inves tment  g rade)   ตราสารหนี ภาครัฐ
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  เพื อ
เพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))  ซึ ง
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญา Forwards  ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเพื อป้องกันความ
เสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญา Futures  ที มี
ตัวแปรอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย  ( D u r a t i o n )
สัญญา Swaps และ Options ที อ้างอิงกับเครดิต (Credit Default Swap and Option)
เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี ภายใต้อัตราส่วนการลงทุนที กําหนด กองทุนหลักยังสามารถที จะป้องกันความเสี ยง
จากการเปลี ยนแปลงของราคาตลาด  (directional risk)  โดยใช้สัญญา futures ที อ้างอิง
กับ index  และ/หรือ เงินสด รวมถึงสามารถที จะลงทุนในตราสารหนี และใบสําคัญแสดง
สิทธิที อ้างอิงกับตราสารที เปลี ยนมือได ้(transferable securities)  และสามารถเข้าทํา
สัญญาออปชั น options  สัญญาฟิวเจอร์ futures  สัญญา portfolio swaps (ซึ งรวมถึง
credit default swaps) สัญญาฟอร์เวิร์ด forwards ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเงิน และ
มีไว้ซึ งสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อการดําเนินงานได้

ประเทศที จดทะเบียนจัดตั ง Luxembourg (UCITS)
วันทําการซื อขาย ทุกวันทําการซื อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ : ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน :

Depositary: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Administrator: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Bloomberg Ticker : Bloomberg Ticker: JUPDBIA LX

Website https://www.jupiteram.com/sg/en

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั งนี กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในวันทําการซื อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก โดยคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป โดยจะให้ลําดับความ
สําคัญก่อนคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที กองทุนหลักได้รับในวันนั น ดังนั น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จึงอาจต้อง
จัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที กองทุนหลักมีการทยอย
รับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ งอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ อาจแตก
ต่างจากกองทุนหลัก และอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ไม่ได้เคลื อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เนื องจาก Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนา
มิค บอนด์ ฟันด์ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที 
จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุล
เงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Jupiter Asset Management International S.A. หรือไม่ก็ได้
และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยพลัน
(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี 
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III 

1.4 ศุกูก

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1  9 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade 
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บลจ. ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บลจ. สามารถ
บังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อ
ทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั น ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมดในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบ ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะ ในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ ม
เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น
ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อขายใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.4 ศุกูกต่างประเทศ

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มี
การซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

3 ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั งนี ตามรายชื อประเทศที 
สํานักงานกําหนด
4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที  MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนั น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของ MF นั น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั น
5 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิดcredit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที 
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%1

5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทนุ หรือศุกูกที ผู้ออก
จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5.2.3.9 บล.

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุนใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผ ู ้
ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade

6.1.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing

6.1.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2

6.1.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6.2 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo

6.2.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมื อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ
national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale ได ้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 25% หรือ

(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดัง
กล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่ MF
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 Reverse repo ไม่เกิน 25%

4 Securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 : อัตราส่วน
การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที  1 :

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน

6.2 ตราสาร Basel III

6.3 derivatives ที มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1  6.2

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

7 derivatives ดังนี 

7.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มี
วัตถุประสงค์เพื อ
การลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

7.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มิใช่
เพื อการลดความเสี ยง
(nonhedging)

global exposure limit

7.2.1 กรณีกองทุนไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV

7.2.2 กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า

ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนด
** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)5

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าว
ของเจ้าหนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่
ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

1.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสาร
ที ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง
เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดย
บุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. บล.

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1.1) มีขนาดเล็ก

(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัด
เก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที 
กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั น
(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที 
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 
ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อ
กัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้
ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เป็นไปตามที กําหนดนั น
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมื อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อ
ย่อ

คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UDB
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UDB
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื อ
ย่อ : UDBA)

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื อ
ย่อ : UDBN)

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทําการซื อขาย วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวัน
ทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวัน
ทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดให้จัดทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟื นฟู” กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคาร
กลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ”์ กองทุนรวมที จัดตั งขึ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  1 กรกฎาคม พ.ศ.
2546

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จน
ครบกําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกอง
ทุนรวมหรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื น
ฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra
Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สิน
ที ต้องการลดความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที 
มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบ
เคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียก
คืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ
เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ”์ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุน
ฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที รัฐบาลต่าง
ประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่
รวมถึงตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
สถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลาย
รายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการ
ในการซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอ
ขายยินยอมที จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” บริษัทเงินทุน

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้
ทําการซื อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที 
6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก
ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย ต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง เดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื นใด

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผย
แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5
ส่วนที  5 ของประกาศที ทน.14/2560

“credit derivatives” derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระ
ผูกพันที จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มี
ผลต่อการชําระหนี  (credit event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความ
เสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อ
ตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” ความเสี ยงด้าน FX

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized
exchange”

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการ
คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade” credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายใน
ประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“Nonretail MF” กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ ง
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที 
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐาน
สากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อ
รองซื อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับ
ตราสารนั น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“SN” ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที 
อยู่ ซึ งเป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของ
ประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อ
เพื อธุรกิจหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(Transferable
Subscription Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund) The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Global Dynamic Bond Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UDB 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนได้อย่าง
เหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวันทําการ
ใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย
: 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของการสั ง
ซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี 
เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อน
วันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนที ดีในระยะยาว ให้แก่ผู้ลงทุนที 
สามารถยอมรับความเสี ยงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
เพียงกองทุนเดียว และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive
management) 2. The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ไม่มี สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ไม่มีดัชนีชี วัด เนื องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหาร
จัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที หลากหลาย ดังนั น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี วัดใดที เหมาะสมกับรูปแบบ
การลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี วัด (Benchmark) ใด ที เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีความเสี ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond
(Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป (Retail Fund) จัดตั งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) และจดทะเบียนที ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทั งนี กองทุนหลักบริหาร
จัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ซึ งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นสมาชิกของ IOSCO
และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจาก
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที ให้ผล
ตอบแทนสูง ซึ งรวมถึงตราสารหนี ที มีความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(High Yield Bonds) ตราสารหนี ที ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment
grade) ตราสารหนี ภาครัฐ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forwards) ที อ้างอิงกับอัตราแลก
เปลี ยน เพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาฟิวเจอร์ (Futures) ที มีตัวแปร
อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย (duration) สัญญา swaps และ options ที อ้างอิงกับ credit
(Credit Default Swap and Option) เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกุลเงินยูโร
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนําเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลัก
ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ/หรือช่องทางอื นใดโดยเร็ว นับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มี underlying เป็นตราสาร
กึ งหนี กึ งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นใด ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
เพิ มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ ทั งนี 
กองทุนนี อาจจะลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือเงินฝาก ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment Grade) หรือที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) 

ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ รวมถึงลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(3) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุน
หลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได้

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

บริษัทจัดการ :  
(Management Company)

Jupiter Asset Management International S.A.

วันที จัดตั งกองทุน : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี ที ความเสี ยงสูง (High Yield
bond)  ตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond)  ตราสารหนี ที มี
อันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้ ( Inves tment  g rade)   ตราสารหนี ภาครัฐ
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  เพื อ
เพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))  ซึ ง
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญา Forwards  ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเพื อป้องกันความ
เสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญา Futures  ที มี
ตัวแปรอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย  ( D u r a t i o n )
สัญญา Swaps และ Options ที อ้างอิงกับเครดิต (Credit Default Swap and Option)
เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี ภายใต้อัตราส่วนการลงทุนที กําหนด กองทุนหลักยังสามารถที จะป้องกันความเสี ยง
จากการเปลี ยนแปลงของราคาตลาด  (directional risk)  โดยใช้สัญญา futures ที อ้างอิง
กับ index  และ/หรือ เงินสด รวมถึงสามารถที จะลงทุนในตราสารหนี และใบสําคัญแสดง
สิทธิที อ้างอิงกับตราสารที เปลี ยนมือได ้(transferable securities)  และสามารถเข้าทํา
สัญญาออปชั น options  สัญญาฟิวเจอร์ futures  สัญญา portfolio swaps (ซึ งรวมถึง
credit default swaps) สัญญาฟอร์เวิร์ด forwards ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเงิน และ
มีไว้ซึ งสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อการดําเนินงานได้

ประเทศที จดทะเบียนจัดตั ง Luxembourg (UCITS)
วันทําการซื อขาย ทุกวันทําการซื อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ : ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน :

Depositary: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Administrator: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Bloomberg Ticker : Bloomberg Ticker: JUPDBIA LX

Website https://www.jupiteram.com/sg/en

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั งนี กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในวันทําการซื อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก โดยคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป โดยจะให้ลําดับความ
สําคัญก่อนคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที กองทุนหลักได้รับในวันนั น ดังนั น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จึงอาจต้อง
จัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที กองทุนหลักมีการทยอย
รับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ งอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ อาจแตก
ต่างจากกองทุนหลัก และอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ไม่ได้เคลื อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เนื องจาก Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนา
มิค บอนด์ ฟันด์ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที 
จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุล
เงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Jupiter Asset Management International S.A. หรือไม่ก็ได้
และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยพลัน
(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี 
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III 

1.4 ศุกูก

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1  9 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade 
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บลจ. ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บลจ. สามารถ
บังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อ
ทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั น ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมดในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบ ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะ ในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ ม
เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น
ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อขายใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.4 ศุกูกต่างประเทศ

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มี
การซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

3 ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั งนี ตามรายชื อประเทศที 
สํานักงานกําหนด
4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที  MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนั น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของ MF นั น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั น
5 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิดcredit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที 
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%1

5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทนุ หรือศุกูกที ผู้ออก
จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5.2.3.9 บล.

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุนใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผ ู ้
ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade

6.1.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing

6.1.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2

6.1.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6.2 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo

6.2.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมื อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ
national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale ได ้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 25% หรือ

(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดัง
กล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่ MF
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 Reverse repo ไม่เกิน 25%

4 Securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 : อัตราส่วน
การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที  1 :

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน

6.2 ตราสาร Basel III

6.3 derivatives ที มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1  6.2

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

7 derivatives ดังนี 

7.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มี
วัตถุประสงค์เพื อ
การลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

7.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มิใช่
เพื อการลดความเสี ยง
(nonhedging)

global exposure limit

7.2.1 กรณีกองทุนไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV

7.2.2 กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า

ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนด
** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)5

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าว
ของเจ้าหนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่
ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

1.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสาร
ที ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง
เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดย
บุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. บล.

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1.1) มีขนาดเล็ก

(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัด
เก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที 
กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั น
(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที 
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 
ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อ
กัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้
ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เป็นไปตามที กําหนดนั น
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมื อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อ
ย่อ

คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UDB
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UDB
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื อ
ย่อ : UDBA)

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื อ
ย่อ : UDBN)

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทําการซื อขาย วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวัน
ทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวัน
ทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดให้จัดทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟื นฟู” กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคาร
กลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ”์ กองทุนรวมที จัดตั งขึ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  1 กรกฎาคม พ.ศ.
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“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จน
ครบกําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกอง
ทุนรวมหรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื น
ฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra
Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สิน
ที ต้องการลดความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที 
มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบ
เคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียก
คืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ
เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ”์ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุน
ฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที รัฐบาลต่าง
ประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่
รวมถึงตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
สถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลาย
รายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการ
ในการซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอ
ขายยินยอมที จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” บริษัทเงินทุน

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้
ทําการซื อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที 
6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก
ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย ต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง เดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื นใด

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผย
แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5
ส่วนที  5 ของประกาศที ทน.14/2560

“credit derivatives” derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระ
ผูกพันที จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มี
ผลต่อการชําระหนี  (credit event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความ
เสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อ
ตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” ความเสี ยงด้าน FX

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized
exchange”

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการ
คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade” credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายใน
ประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“Nonretail MF” กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ ง
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที 
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐาน
สากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อ
รองซื อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับ
ตราสารนั น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“SN” ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที 
อยู่ ซึ งเป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของ
ประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อ
เพื อธุรกิจหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(Transferable
Subscription Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund) The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Global Dynamic Bond Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UDB 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนได้อย่าง
เหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวันทําการ
ใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย
: 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของการสั ง
ซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี 
เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อน
วันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนที ดีในระยะยาว ให้แก่ผู้ลงทุนที 
สามารถยอมรับความเสี ยงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
เพียงกองทุนเดียว และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive
management) 2. The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ไม่มี สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ไม่มีดัชนีชี วัด เนื องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหาร
จัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที หลากหลาย ดังนั น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี วัดใดที เหมาะสมกับรูปแบบ
การลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี วัด (Benchmark) ใด ที เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีความเสี ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond
(Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป (Retail Fund) จัดตั งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) และจดทะเบียนที ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทั งนี กองทุนหลักบริหาร
จัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ซึ งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นสมาชิกของ IOSCO
และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจาก
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที ให้ผล
ตอบแทนสูง ซึ งรวมถึงตราสารหนี ที มีความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(High Yield Bonds) ตราสารหนี ที ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment
grade) ตราสารหนี ภาครัฐ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forwards) ที อ้างอิงกับอัตราแลก
เปลี ยน เพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาฟิวเจอร์ (Futures) ที มีตัวแปร
อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย (duration) สัญญา swaps และ options ที อ้างอิงกับ credit
(Credit Default Swap and Option) เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกุลเงินยูโร
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนําเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลัก
ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ/หรือช่องทางอื นใดโดยเร็ว นับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มี underlying เป็นตราสาร
กึ งหนี กึ งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นใด ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
เพิ มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ ทั งนี 
กองทุนนี อาจจะลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือเงินฝาก ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment Grade) หรือที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) 

ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ รวมถึงลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(3) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุน
หลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได้

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

บริษัทจัดการ :  
(Management Company)

Jupiter Asset Management International S.A.

วันที จัดตั งกองทุน : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี ที ความเสี ยงสูง (High Yield
bond)  ตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond)  ตราสารหนี ที มี
อันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้ ( Inves tment  g rade)   ตราสารหนี ภาครัฐ
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  เพื อ
เพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))  ซึ ง
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญา Forwards  ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเพื อป้องกันความ
เสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญา Futures  ที มี
ตัวแปรอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย  ( D u r a t i o n )
สัญญา Swaps และ Options ที อ้างอิงกับเครดิต (Credit Default Swap and Option)
เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี ภายใต้อัตราส่วนการลงทุนที กําหนด กองทุนหลักยังสามารถที จะป้องกันความเสี ยง
จากการเปลี ยนแปลงของราคาตลาด  (directional risk)  โดยใช้สัญญา futures ที อ้างอิง
กับ index  และ/หรือ เงินสด รวมถึงสามารถที จะลงทุนในตราสารหนี และใบสําคัญแสดง
สิทธิที อ้างอิงกับตราสารที เปลี ยนมือได ้(transferable securities)  และสามารถเข้าทํา
สัญญาออปชั น options  สัญญาฟิวเจอร์ futures  สัญญา portfolio swaps (ซึ งรวมถึง
credit default swaps) สัญญาฟอร์เวิร์ด forwards ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเงิน และ
มีไว้ซึ งสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อการดําเนินงานได้

ประเทศที จดทะเบียนจัดตั ง Luxembourg (UCITS)
วันทําการซื อขาย ทุกวันทําการซื อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ : ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน :

Depositary: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Administrator: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Bloomberg Ticker : Bloomberg Ticker: JUPDBIA LX

Website https://www.jupiteram.com/sg/en

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั งนี กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในวันทําการซื อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก โดยคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป โดยจะให้ลําดับความ
สําคัญก่อนคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที กองทุนหลักได้รับในวันนั น ดังนั น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จึงอาจต้อง
จัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที กองทุนหลักมีการทยอย
รับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ งอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ อาจแตก
ต่างจากกองทุนหลัก และอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ไม่ได้เคลื อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เนื องจาก Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนา
มิค บอนด์ ฟันด์ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที 
จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุล
เงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Jupiter Asset Management International S.A. หรือไม่ก็ได้
และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยพลัน
(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี 
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III 

1.4 ศุกูก

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1  9 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade 
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บลจ. ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บลจ. สามารถ
บังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อ
ทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั น ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมดในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบ ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะ ในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ ม
เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น
ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อขายใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.4 ศุกูกต่างประเทศ

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มี
การซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

3 ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั งนี ตามรายชื อประเทศที 
สํานักงานกําหนด
4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที  MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนั น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของ MF นั น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั น
5 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิดcredit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที 
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%1

5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทนุ หรือศุกูกที ผู้ออก
จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5.2.3.9 บล.

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุนใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผ ู ้
ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade

6.1.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing

6.1.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2

6.1.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6.2 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo

6.2.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมื อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ
national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale ได ้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 25% หรือ

(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดัง
กล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่ MF
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 Reverse repo ไม่เกิน 25%

4 Securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 : อัตราส่วน
การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที  1 :

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน

6.2 ตราสาร Basel III

6.3 derivatives ที มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1  6.2

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

7 derivatives ดังนี 

7.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มี
วัตถุประสงค์เพื อ
การลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

7.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มิใช่
เพื อการลดความเสี ยง
(nonhedging)

global exposure limit

7.2.1 กรณีกองทุนไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV

7.2.2 กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า

ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนด
** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)5

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าว
ของเจ้าหนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่
ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

1.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสาร
ที ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง
เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดย
บุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. บล.

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1.1) มีขนาดเล็ก

(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัด
เก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที 
กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั น
(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที 
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 
ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อ
กัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้
ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เป็นไปตามที กําหนดนั น
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมื อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อ
ย่อ

คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UDB
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UDB
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื อ
ย่อ : UDBA)

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื อ
ย่อ : UDBN)

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทําการซื อขาย วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวัน
ทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวัน
ทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดให้จัดทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟื นฟู” กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคาร
กลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ”์ กองทุนรวมที จัดตั งขึ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  1 กรกฎาคม พ.ศ.
2546

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จน
ครบกําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกอง
ทุนรวมหรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื น
ฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra
Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สิน
ที ต้องการลดความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที 
มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบ
เคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียก
คืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ
เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ”์ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุน
ฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที รัฐบาลต่าง
ประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่
รวมถึงตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
สถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลาย
รายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการ
ในการซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอ
ขายยินยอมที จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” บริษัทเงินทุน

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้
ทําการซื อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที 
6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก
ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย ต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง เดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื นใด

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผย
แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5
ส่วนที  5 ของประกาศที ทน.14/2560

“credit derivatives” derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระ
ผูกพันที จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มี
ผลต่อการชําระหนี  (credit event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความ
เสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อ
ตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” ความเสี ยงด้าน FX

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized
exchange”

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการ
คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade” credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายใน
ประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“Nonretail MF” กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ ง
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที 
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐาน
สากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อ
รองซื อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับ
ตราสารนั น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“SN” ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที 
อยู่ ซึ งเป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของ
ประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อ
เพื อธุรกิจหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(Transferable
Subscription Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund) The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Global Dynamic Bond Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UDB 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนได้อย่าง
เหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวันทําการ
ใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย
: 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของการสั ง
ซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี 
เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อน
วันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนที ดีในระยะยาว ให้แก่ผู้ลงทุนที 
สามารถยอมรับความเสี ยงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
เพียงกองทุนเดียว และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive
management) 2. The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ไม่มี สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ไม่มีดัชนีชี วัด เนื องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหาร
จัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที หลากหลาย ดังนั น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี วัดใดที เหมาะสมกับรูปแบบ
การลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี วัด (Benchmark) ใด ที เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีความเสี ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond
(Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป (Retail Fund) จัดตั งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) และจดทะเบียนที ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทั งนี กองทุนหลักบริหาร
จัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ซึ งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นสมาชิกของ IOSCO
และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจาก
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที ให้ผล
ตอบแทนสูง ซึ งรวมถึงตราสารหนี ที มีความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(High Yield Bonds) ตราสารหนี ที ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment
grade) ตราสารหนี ภาครัฐ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forwards) ที อ้างอิงกับอัตราแลก
เปลี ยน เพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาฟิวเจอร์ (Futures) ที มีตัวแปร
อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย (duration) สัญญา swaps และ options ที อ้างอิงกับ credit
(Credit Default Swap and Option) เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกุลเงินยูโร
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนําเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลัก
ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ/หรือช่องทางอื นใดโดยเร็ว นับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มี underlying เป็นตราสาร
กึ งหนี กึ งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นใด ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
เพิ มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ ทั งนี 
กองทุนนี อาจจะลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือเงินฝาก ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment Grade) หรือที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) 

ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ รวมถึงลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(3) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุน
หลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได้

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

บริษัทจัดการ :  
(Management Company)

Jupiter Asset Management International S.A.

วันที จัดตั งกองทุน : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี ที ความเสี ยงสูง (High Yield
bond)  ตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond)  ตราสารหนี ที มี
อันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้ ( Inves tment  g rade)   ตราสารหนี ภาครัฐ
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  เพื อ
เพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))  ซึ ง
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญา Forwards  ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเพื อป้องกันความ
เสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญา Futures  ที มี
ตัวแปรอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย  ( D u r a t i o n )
สัญญา Swaps และ Options ที อ้างอิงกับเครดิต (Credit Default Swap and Option)
เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี ภายใต้อัตราส่วนการลงทุนที กําหนด กองทุนหลักยังสามารถที จะป้องกันความเสี ยง
จากการเปลี ยนแปลงของราคาตลาด  (directional risk)  โดยใช้สัญญา futures ที อ้างอิง
กับ index  และ/หรือ เงินสด รวมถึงสามารถที จะลงทุนในตราสารหนี และใบสําคัญแสดง
สิทธิที อ้างอิงกับตราสารที เปลี ยนมือได ้(transferable securities)  และสามารถเข้าทํา
สัญญาออปชั น options  สัญญาฟิวเจอร์ futures  สัญญา portfolio swaps (ซึ งรวมถึง
credit default swaps) สัญญาฟอร์เวิร์ด forwards ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเงิน และ
มีไว้ซึ งสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อการดําเนินงานได้

ประเทศที จดทะเบียนจัดตั ง Luxembourg (UCITS)
วันทําการซื อขาย ทุกวันทําการซื อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ : ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน :

Depositary: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Administrator: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Bloomberg Ticker : Bloomberg Ticker: JUPDBIA LX

Website https://www.jupiteram.com/sg/en

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั งนี กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในวันทําการซื อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก โดยคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป โดยจะให้ลําดับความ
สําคัญก่อนคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที กองทุนหลักได้รับในวันนั น ดังนั น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จึงอาจต้อง
จัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที กองทุนหลักมีการทยอย
รับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ งอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ อาจแตก
ต่างจากกองทุนหลัก และอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ไม่ได้เคลื อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เนื องจาก Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนา
มิค บอนด์ ฟันด์ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที 
จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุล
เงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Jupiter Asset Management International S.A. หรือไม่ก็ได้
และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยพลัน
(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี 
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III 

1.4 ศุกูก

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1  9 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade 
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บลจ. ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บลจ. สามารถ
บังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อ
ทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั น ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมดในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบ ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะ ในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ ม
เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น
ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อขายใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.4 ศุกูกต่างประเทศ

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มี
การซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

3 ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั งนี ตามรายชื อประเทศที 
สํานักงานกําหนด
4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที  MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนั น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของ MF นั น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั น
5 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิดcredit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที 
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%1

5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทนุ หรือศุกูกที ผู้ออก
จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5.2.3.9 บล.

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุนใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผ ู ้
ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade

6.1.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing

6.1.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2

6.1.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6.2 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo

6.2.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมื อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ
national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale ได ้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 25% หรือ

(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดัง
กล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่ MF
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 Reverse repo ไม่เกิน 25%

4 Securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 : อัตราส่วน
การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที  1 :

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน

6.2 ตราสาร Basel III

6.3 derivatives ที มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1  6.2

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

7 derivatives ดังนี 

7.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มี
วัตถุประสงค์เพื อ
การลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

7.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มิใช่
เพื อการลดความเสี ยง
(nonhedging)

global exposure limit

7.2.1 กรณีกองทุนไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV

7.2.2 กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า

ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนด
** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)5

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าว
ของเจ้าหนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่
ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

1.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสาร
ที ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง
เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดย
บุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. บล.

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1.1) มีขนาดเล็ก

(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัด
เก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที 
กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั น
(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที 
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 
ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อ
กัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้
ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เป็นไปตามที กําหนดนั น
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมื อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อ
ย่อ

คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UDB
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UDB
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื อ
ย่อ : UDBA)

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื อ
ย่อ : UDBN)

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทําการซื อขาย วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวัน
ทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวัน
ทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดให้จัดทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟื นฟู” กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคาร
กลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ”์ กองทุนรวมที จัดตั งขึ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  1 กรกฎาคม พ.ศ.
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“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จน
ครบกําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกอง
ทุนรวมหรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื น
ฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra
Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สิน
ที ต้องการลดความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที 
มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบ
เคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียก
คืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ
เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ”์ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุน
ฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที รัฐบาลต่าง
ประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่
รวมถึงตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
สถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลาย
รายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการ
ในการซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอ
ขายยินยอมที จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” บริษัทเงินทุน

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้
ทําการซื อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที 
6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก
ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย ต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง เดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื นใด

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผย
แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5
ส่วนที  5 ของประกาศที ทน.14/2560

“credit derivatives” derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระ
ผูกพันที จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มี
ผลต่อการชําระหนี  (credit event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความ
เสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อ
ตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” ความเสี ยงด้าน FX

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized
exchange”

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการ
คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade” credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายใน
ประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“Nonretail MF” กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ ง
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที 
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐาน
สากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อ
รองซื อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับ
ตราสารนั น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“SN” ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที 
อยู่ ซึ งเป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของ
ประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อ
เพื อธุรกิจหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(Transferable
Subscription Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund) The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Global Dynamic Bond Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UDB 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนได้อย่าง
เหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวันทําการ
ใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย
: 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของการสั ง
ซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี 
เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อน
วันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนที ดีในระยะยาว ให้แก่ผู้ลงทุนที 
สามารถยอมรับความเสี ยงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
เพียงกองทุนเดียว และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive
management) 2. The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ไม่มี สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ไม่มีดัชนีชี วัด เนื องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหาร
จัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที หลากหลาย ดังนั น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี วัดใดที เหมาะสมกับรูปแบบ
การลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี วัด (Benchmark) ใด ที เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีความเสี ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond
(Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป (Retail Fund) จัดตั งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) และจดทะเบียนที ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทั งนี กองทุนหลักบริหาร
จัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ซึ งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นสมาชิกของ IOSCO
และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจาก
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที ให้ผล
ตอบแทนสูง ซึ งรวมถึงตราสารหนี ที มีความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(High Yield Bonds) ตราสารหนี ที ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment
grade) ตราสารหนี ภาครัฐ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forwards) ที อ้างอิงกับอัตราแลก
เปลี ยน เพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาฟิวเจอร์ (Futures) ที มีตัวแปร
อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย (duration) สัญญา swaps และ options ที อ้างอิงกับ credit
(Credit Default Swap and Option) เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกุลเงินยูโร
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนําเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลัก
ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ/หรือช่องทางอื นใดโดยเร็ว นับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มี underlying เป็นตราสาร
กึ งหนี กึ งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นใด ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
เพิ มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ ทั งนี 
กองทุนนี อาจจะลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือเงินฝาก ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment Grade) หรือที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) 

ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ รวมถึงลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(3) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุน
หลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได้

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

บริษัทจัดการ :  
(Management Company)

Jupiter Asset Management International S.A.

วันที จัดตั งกองทุน : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี ที ความเสี ยงสูง (High Yield
bond)  ตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond)  ตราสารหนี ที มี
อันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้ ( Inves tment  g rade)   ตราสารหนี ภาครัฐ
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  เพื อ
เพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))  ซึ ง
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญา Forwards  ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเพื อป้องกันความ
เสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญา Futures  ที มี
ตัวแปรอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย  ( D u r a t i o n )
สัญญา Swaps และ Options ที อ้างอิงกับเครดิต (Credit Default Swap and Option)
เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี ภายใต้อัตราส่วนการลงทุนที กําหนด กองทุนหลักยังสามารถที จะป้องกันความเสี ยง
จากการเปลี ยนแปลงของราคาตลาด  (directional risk)  โดยใช้สัญญา futures ที อ้างอิง
กับ index  และ/หรือ เงินสด รวมถึงสามารถที จะลงทุนในตราสารหนี และใบสําคัญแสดง
สิทธิที อ้างอิงกับตราสารที เปลี ยนมือได ้(transferable securities)  และสามารถเข้าทํา
สัญญาออปชั น options  สัญญาฟิวเจอร์ futures  สัญญา portfolio swaps (ซึ งรวมถึง
credit default swaps) สัญญาฟอร์เวิร์ด forwards ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเงิน และ
มีไว้ซึ งสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อการดําเนินงานได้

ประเทศที จดทะเบียนจัดตั ง Luxembourg (UCITS)
วันทําการซื อขาย ทุกวันทําการซื อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ : ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน :

Depositary: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Administrator: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Bloomberg Ticker : Bloomberg Ticker: JUPDBIA LX

Website https://www.jupiteram.com/sg/en

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั งนี กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในวันทําการซื อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก โดยคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป โดยจะให้ลําดับความ
สําคัญก่อนคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที กองทุนหลักได้รับในวันนั น ดังนั น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จึงอาจต้อง
จัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที กองทุนหลักมีการทยอย
รับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ งอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ อาจแตก
ต่างจากกองทุนหลัก และอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ไม่ได้เคลื อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เนื องจาก Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนา
มิค บอนด์ ฟันด์ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที 
จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุล
เงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Jupiter Asset Management International S.A. หรือไม่ก็ได้
และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยพลัน
(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี 
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III 

1.4 ศุกูก

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1  9 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade 
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บลจ. ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บลจ. สามารถ
บังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อ
ทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั น ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมดในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบ ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะ ในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ ม
เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น
ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อขายใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.4 ศุกูกต่างประเทศ

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มี
การซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

3 ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั งนี ตามรายชื อประเทศที 
สํานักงานกําหนด
4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที  MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนั น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของ MF นั น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั น
5 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิดcredit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที 
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%1

5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทนุ หรือศุกูกที ผู้ออก
จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5.2.3.9 บล.

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุนใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผ ู ้
ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade

6.1.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing

6.1.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2

6.1.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6.2 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo

6.2.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมื อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ
national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale ได ้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 25% หรือ

(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดัง
กล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่ MF
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 Reverse repo ไม่เกิน 25%

4 Securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 : อัตราส่วน
การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที  1 :

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน

6.2 ตราสาร Basel III

6.3 derivatives ที มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1  6.2

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

7 derivatives ดังนี 

7.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มี
วัตถุประสงค์เพื อ
การลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

7.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มิใช่
เพื อการลดความเสี ยง
(nonhedging)

global exposure limit

7.2.1 กรณีกองทุนไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV

7.2.2 กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า

ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนด
** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)5

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าว
ของเจ้าหนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่
ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

1.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสาร
ที ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง
เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดย
บุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. บล.

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1.1) มีขนาดเล็ก

(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัด
เก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที 
กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั น
(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที 
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 
ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อ
กัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้
ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เป็นไปตามที กําหนดนั น
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมื อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อ
ย่อ

คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UDB
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UDB
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื อ
ย่อ : UDBA)

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื อ
ย่อ : UDBN)

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทําการซื อขาย วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวัน
ทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวัน
ทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดให้จัดทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟื นฟู” กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคาร
กลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ”์ กองทุนรวมที จัดตั งขึ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  1 กรกฎาคม พ.ศ.
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“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จน
ครบกําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกอง
ทุนรวมหรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื น
ฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra
Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สิน
ที ต้องการลดความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที 
มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบ
เคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียก
คืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ
เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ”์ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุน
ฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที รัฐบาลต่าง
ประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่
รวมถึงตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
สถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลาย
รายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการ
ในการซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอ
ขายยินยอมที จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” บริษัทเงินทุน

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้
ทําการซื อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที 
6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก
ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย ต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง เดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื นใด

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผย
แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5
ส่วนที  5 ของประกาศที ทน.14/2560

“credit derivatives” derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระ
ผูกพันที จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มี
ผลต่อการชําระหนี  (credit event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความ
เสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อ
ตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” ความเสี ยงด้าน FX

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized
exchange”

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการ
คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade” credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายใน
ประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“Nonretail MF” กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ ง
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที 
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐาน
สากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อ
รองซื อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับ
ตราสารนั น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“SN” ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที 
อยู่ ซึ งเป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของ
ประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อ
เพื อธุรกิจหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(Transferable
Subscription Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund) The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Global Dynamic Bond Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UDB 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนได้อย่าง
เหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวันทําการ
ใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย
: 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของการสั ง
ซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี 
เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อน
วันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนที ดีในระยะยาว ให้แก่ผู้ลงทุนที 
สามารถยอมรับความเสี ยงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
เพียงกองทุนเดียว และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive
management) 2. The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ไม่มี สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ไม่มีดัชนีชี วัด เนื องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหาร
จัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที หลากหลาย ดังนั น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี วัดใดที เหมาะสมกับรูปแบบ
การลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี วัด (Benchmark) ใด ที เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีความเสี ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond
(Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป (Retail Fund) จัดตั งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) และจดทะเบียนที ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทั งนี กองทุนหลักบริหาร
จัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ซึ งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นสมาชิกของ IOSCO
และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจาก
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที ให้ผล
ตอบแทนสูง ซึ งรวมถึงตราสารหนี ที มีความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(High Yield Bonds) ตราสารหนี ที ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment
grade) ตราสารหนี ภาครัฐ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forwards) ที อ้างอิงกับอัตราแลก
เปลี ยน เพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาฟิวเจอร์ (Futures) ที มีตัวแปร
อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย (duration) สัญญา swaps และ options ที อ้างอิงกับ credit
(Credit Default Swap and Option) เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกุลเงินยูโร
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนําเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลัก
ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ/หรือช่องทางอื นใดโดยเร็ว นับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มี underlying เป็นตราสาร
กึ งหนี กึ งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นใด ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
เพิ มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ ทั งนี 
กองทุนนี อาจจะลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือเงินฝาก ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment Grade) หรือที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) 

ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ รวมถึงลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(3) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุน
หลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได้

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

บริษัทจัดการ :  
(Management Company)

Jupiter Asset Management International S.A.

วันที จัดตั งกองทุน : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี ที ความเสี ยงสูง (High Yield
bond)  ตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond)  ตราสารหนี ที มี
อันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้ ( Inves tment  g rade)   ตราสารหนี ภาครัฐ
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  เพื อ
เพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))  ซึ ง
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญา Forwards  ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเพื อป้องกันความ
เสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญา Futures  ที มี
ตัวแปรอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย  ( D u r a t i o n )
สัญญา Swaps และ Options ที อ้างอิงกับเครดิต (Credit Default Swap and Option)
เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี ภายใต้อัตราส่วนการลงทุนที กําหนด กองทุนหลักยังสามารถที จะป้องกันความเสี ยง
จากการเปลี ยนแปลงของราคาตลาด  (directional risk)  โดยใช้สัญญา futures ที อ้างอิง
กับ index  และ/หรือ เงินสด รวมถึงสามารถที จะลงทุนในตราสารหนี และใบสําคัญแสดง
สิทธิที อ้างอิงกับตราสารที เปลี ยนมือได ้(transferable securities)  และสามารถเข้าทํา
สัญญาออปชั น options  สัญญาฟิวเจอร์ futures  สัญญา portfolio swaps (ซึ งรวมถึง
credit default swaps) สัญญาฟอร์เวิร์ด forwards ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเงิน และ
มีไว้ซึ งสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อการดําเนินงานได้

ประเทศที จดทะเบียนจัดตั ง Luxembourg (UCITS)
วันทําการซื อขาย ทุกวันทําการซื อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ : ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน :

Depositary: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Administrator: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Bloomberg Ticker : Bloomberg Ticker: JUPDBIA LX

Website https://www.jupiteram.com/sg/en

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั งนี กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในวันทําการซื อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก โดยคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป โดยจะให้ลําดับความ
สําคัญก่อนคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที กองทุนหลักได้รับในวันนั น ดังนั น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จึงอาจต้อง
จัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที กองทุนหลักมีการทยอย
รับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ งอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ อาจแตก
ต่างจากกองทุนหลัก และอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ไม่ได้เคลื อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เนื องจาก Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนา
มิค บอนด์ ฟันด์ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที 
จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุล
เงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Jupiter Asset Management International S.A. หรือไม่ก็ได้
และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยพลัน
(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี 
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III 

1.4 ศุกูก

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1  9 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade 
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บลจ. ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บลจ. สามารถ
บังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อ
ทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั น ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมดในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบ ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะ ในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ ม
เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น
ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อขายใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.4 ศุกูกต่างประเทศ

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มี
การซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

3 ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั งนี ตามรายชื อประเทศที 
สํานักงานกําหนด
4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที  MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนั น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของ MF นั น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั น
5 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิดcredit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที 
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%1

5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทนุ หรือศุกูกที ผู้ออก
จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5.2.3.9 บล.

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุนใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผ ู ้
ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade

6.1.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing

6.1.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2

6.1.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6.2 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo

6.2.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมื อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ
national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale ได ้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 25% หรือ

(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดัง
กล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่ MF
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 Reverse repo ไม่เกิน 25%

4 Securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 : อัตราส่วน
การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที  1 :

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน

6.2 ตราสาร Basel III

6.3 derivatives ที มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1  6.2

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

7 derivatives ดังนี 

7.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มี
วัตถุประสงค์เพื อ
การลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

7.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มิใช่
เพื อการลดความเสี ยง
(nonhedging)

global exposure limit

7.2.1 กรณีกองทุนไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV

7.2.2 กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า

ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนด
** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)5

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าว
ของเจ้าหนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่
ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

1.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสาร
ที ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง
เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดย
บุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. บล.

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1.1) มีขนาดเล็ก

(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัด
เก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที 
กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั น
(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที 
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 
ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อ
กัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้
ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เป็นไปตามที กําหนดนั น
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมื อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อ
ย่อ

คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UDB
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UDB
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื อ
ย่อ : UDBA)

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื อ
ย่อ : UDBN)

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทําการซื อขาย วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวัน
ทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวัน
ทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดให้จัดทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟื นฟู” กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคาร
กลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ”์ กองทุนรวมที จัดตั งขึ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  1 กรกฎาคม พ.ศ.
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“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จน
ครบกําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกอง
ทุนรวมหรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื น
ฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra
Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สิน
ที ต้องการลดความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที 
มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบ
เคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียก
คืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ
เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ”์ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุน
ฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที รัฐบาลต่าง
ประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่
รวมถึงตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
สถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลาย
รายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการ
ในการซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอ
ขายยินยอมที จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” บริษัทเงินทุน

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้
ทําการซื อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที 
6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก
ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย ต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง เดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื นใด

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผย
แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5
ส่วนที  5 ของประกาศที ทน.14/2560

“credit derivatives” derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระ
ผูกพันที จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มี
ผลต่อการชําระหนี  (credit event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความ
เสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อ
ตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” ความเสี ยงด้าน FX

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized
exchange”

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการ
คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade” credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายใน
ประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“Nonretail MF” กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ ง
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที 
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐาน
สากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อ
รองซื อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับ
ตราสารนั น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“SN” ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที 
อยู่ ซึ งเป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของ
ประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อ
เพื อธุรกิจหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(Transferable
Subscription Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund) The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Global Dynamic Bond Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UDB 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนได้อย่าง
เหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวันทําการ
ใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย
: 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของการสั ง
ซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี 
เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อน
วันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนที ดีในระยะยาว ให้แก่ผู้ลงทุนที 
สามารถยอมรับความเสี ยงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
เพียงกองทุนเดียว และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive
management) 2. The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ไม่มี สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ไม่มีดัชนีชี วัด เนื องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหาร
จัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที หลากหลาย ดังนั น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี วัดใดที เหมาะสมกับรูปแบบ
การลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี วัด (Benchmark) ใด ที เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีความเสี ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond
(Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป (Retail Fund) จัดตั งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) และจดทะเบียนที ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทั งนี กองทุนหลักบริหาร
จัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ซึ งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นสมาชิกของ IOSCO
และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจาก
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที ให้ผล
ตอบแทนสูง ซึ งรวมถึงตราสารหนี ที มีความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(High Yield Bonds) ตราสารหนี ที ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment
grade) ตราสารหนี ภาครัฐ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forwards) ที อ้างอิงกับอัตราแลก
เปลี ยน เพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาฟิวเจอร์ (Futures) ที มีตัวแปร
อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย (duration) สัญญา swaps และ options ที อ้างอิงกับ credit
(Credit Default Swap and Option) เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกุลเงินยูโร
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนําเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลัก
ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ/หรือช่องทางอื นใดโดยเร็ว นับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มี underlying เป็นตราสาร
กึ งหนี กึ งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นใด ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
เพิ มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ ทั งนี 
กองทุนนี อาจจะลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือเงินฝาก ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment Grade) หรือที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) 

ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ รวมถึงลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(3) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุน
หลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได้

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

บริษัทจัดการ :  
(Management Company)

Jupiter Asset Management International S.A.

วันที จัดตั งกองทุน : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี ที ความเสี ยงสูง (High Yield
bond)  ตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond)  ตราสารหนี ที มี
อันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้ ( Inves tment  g rade)   ตราสารหนี ภาครัฐ
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  เพื อ
เพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))  ซึ ง
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญา Forwards  ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเพื อป้องกันความ
เสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญา Futures  ที มี
ตัวแปรอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย  ( D u r a t i o n )
สัญญา Swaps และ Options ที อ้างอิงกับเครดิต (Credit Default Swap and Option)
เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี ภายใต้อัตราส่วนการลงทุนที กําหนด กองทุนหลักยังสามารถที จะป้องกันความเสี ยง
จากการเปลี ยนแปลงของราคาตลาด  (directional risk)  โดยใช้สัญญา futures ที อ้างอิง
กับ index  และ/หรือ เงินสด รวมถึงสามารถที จะลงทุนในตราสารหนี และใบสําคัญแสดง
สิทธิที อ้างอิงกับตราสารที เปลี ยนมือได ้(transferable securities)  และสามารถเข้าทํา
สัญญาออปชั น options  สัญญาฟิวเจอร์ futures  สัญญา portfolio swaps (ซึ งรวมถึง
credit default swaps) สัญญาฟอร์เวิร์ด forwards ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเงิน และ
มีไว้ซึ งสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อการดําเนินงานได้

ประเทศที จดทะเบียนจัดตั ง Luxembourg (UCITS)
วันทําการซื อขาย ทุกวันทําการซื อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ : ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน :

Depositary: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Administrator: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Bloomberg Ticker : Bloomberg Ticker: JUPDBIA LX

Website https://www.jupiteram.com/sg/en

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั งนี กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในวันทําการซื อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก โดยคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป โดยจะให้ลําดับความ
สําคัญก่อนคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที กองทุนหลักได้รับในวันนั น ดังนั น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จึงอาจต้อง
จัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที กองทุนหลักมีการทยอย
รับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ งอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ อาจแตก
ต่างจากกองทุนหลัก และอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ไม่ได้เคลื อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เนื องจาก Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนา
มิค บอนด์ ฟันด์ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที 
จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุล
เงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Jupiter Asset Management International S.A. หรือไม่ก็ได้
และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยพลัน
(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี 
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III 

1.4 ศุกูก

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1  9 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade 
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บลจ. ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บลจ. สามารถ
บังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อ
ทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั น ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมดในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบ ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะ ในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ ม
เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น
ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อขายใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.4 ศุกูกต่างประเทศ

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มี
การซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

3 ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั งนี ตามรายชื อประเทศที 
สํานักงานกําหนด
4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที  MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนั น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของ MF นั น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั น
5 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิดcredit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที 
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%1

5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทนุ หรือศุกูกที ผู้ออก
จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5.2.3.9 บล.

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุนใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผ ู ้
ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade

6.1.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing

6.1.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2

6.1.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6.2 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo

6.2.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมื อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ
national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale ได ้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 25% หรือ

(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดัง
กล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่ MF
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 Reverse repo ไม่เกิน 25%

4 Securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 : อัตราส่วน
การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที  1 :

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน

6.2 ตราสาร Basel III

6.3 derivatives ที มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1  6.2

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

7 derivatives ดังนี 

7.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มี
วัตถุประสงค์เพื อ
การลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

7.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มิใช่
เพื อการลดความเสี ยง
(nonhedging)

global exposure limit

7.2.1 กรณีกองทุนไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV

7.2.2 กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า

ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนด
** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)5

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าว
ของเจ้าหนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่
ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

1.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสาร
ที ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง
เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดย
บุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. บล.

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1.1) มีขนาดเล็ก

(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัด
เก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที 
กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั น
(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที 
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 
ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อ
กัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้
ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เป็นไปตามที กําหนดนั น
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมื อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อ
ย่อ

คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UDB
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UDB
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื อ
ย่อ : UDBA)

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื อ
ย่อ : UDBN)

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทําการซื อขาย วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวัน
ทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวัน
ทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดให้จัดทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟื นฟู” กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคาร
กลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ”์ กองทุนรวมที จัดตั งขึ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  1 กรกฎาคม พ.ศ.
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“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จน
ครบกําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกอง
ทุนรวมหรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื น
ฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra
Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สิน
ที ต้องการลดความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที 
มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบ
เคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียก
คืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ
เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ”์ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุน
ฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที รัฐบาลต่าง
ประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่
รวมถึงตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
สถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลาย
รายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการ
ในการซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอ
ขายยินยอมที จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” บริษัทเงินทุน

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้
ทําการซื อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที 
6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก
ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย ต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง เดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื นใด

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผย
แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5
ส่วนที  5 ของประกาศที ทน.14/2560

“credit derivatives” derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระ
ผูกพันที จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มี
ผลต่อการชําระหนี  (credit event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความ
เสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อ
ตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” ความเสี ยงด้าน FX

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized
exchange”

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการ
คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade” credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายใน
ประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“Nonretail MF” กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ ง
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที 
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐาน
สากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อ
รองซื อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับ
ตราสารนั น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“SN” ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที 
อยู่ ซึ งเป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของ
ประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อ
เพื อธุรกิจหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(Transferable
Subscription Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund) The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Global Dynamic Bond Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UDB 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนได้อย่าง
เหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวันทําการ
ใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย
: 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของการสั ง
ซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี 
เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อน
วันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนที ดีในระยะยาว ให้แก่ผู้ลงทุนที 
สามารถยอมรับความเสี ยงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
เพียงกองทุนเดียว และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive
management) 2. The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ไม่มี สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ไม่มีดัชนีชี วัด เนื องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหาร
จัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที หลากหลาย ดังนั น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี วัดใดที เหมาะสมกับรูปแบบ
การลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี วัด (Benchmark) ใด ที เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีความเสี ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond
(Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป (Retail Fund) จัดตั งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) และจดทะเบียนที ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทั งนี กองทุนหลักบริหาร
จัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ซึ งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นสมาชิกของ IOSCO
และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจาก
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที ให้ผล
ตอบแทนสูง ซึ งรวมถึงตราสารหนี ที มีความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(High Yield Bonds) ตราสารหนี ที ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment
grade) ตราสารหนี ภาครัฐ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forwards) ที อ้างอิงกับอัตราแลก
เปลี ยน เพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาฟิวเจอร์ (Futures) ที มีตัวแปร
อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย (duration) สัญญา swaps และ options ที อ้างอิงกับ credit
(Credit Default Swap and Option) เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกุลเงินยูโร
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนําเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลัก
ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ/หรือช่องทางอื นใดโดยเร็ว นับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มี underlying เป็นตราสาร
กึ งหนี กึ งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นใด ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
เพิ มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ ทั งนี 
กองทุนนี อาจจะลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือเงินฝาก ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment Grade) หรือที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) 

ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ รวมถึงลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(3) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุน
หลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได้

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

บริษัทจัดการ :  
(Management Company)

Jupiter Asset Management International S.A.

วันที จัดตั งกองทุน : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี ที ความเสี ยงสูง (High Yield
bond)  ตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond)  ตราสารหนี ที มี
อันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้ ( Inves tment  g rade)   ตราสารหนี ภาครัฐ
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  เพื อ
เพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))  ซึ ง
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญา Forwards  ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเพื อป้องกันความ
เสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญา Futures  ที มี
ตัวแปรอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย  ( D u r a t i o n )
สัญญา Swaps และ Options ที อ้างอิงกับเครดิต (Credit Default Swap and Option)
เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี ภายใต้อัตราส่วนการลงทุนที กําหนด กองทุนหลักยังสามารถที จะป้องกันความเสี ยง
จากการเปลี ยนแปลงของราคาตลาด  (directional risk)  โดยใช้สัญญา futures ที อ้างอิง
กับ index  และ/หรือ เงินสด รวมถึงสามารถที จะลงทุนในตราสารหนี และใบสําคัญแสดง
สิทธิที อ้างอิงกับตราสารที เปลี ยนมือได ้(transferable securities)  และสามารถเข้าทํา
สัญญาออปชั น options  สัญญาฟิวเจอร์ futures  สัญญา portfolio swaps (ซึ งรวมถึง
credit default swaps) สัญญาฟอร์เวิร์ด forwards ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเงิน และ
มีไว้ซึ งสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อการดําเนินงานได้

ประเทศที จดทะเบียนจัดตั ง Luxembourg (UCITS)
วันทําการซื อขาย ทุกวันทําการซื อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ : ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน :

Depositary: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Administrator: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Bloomberg Ticker : Bloomberg Ticker: JUPDBIA LX

Website https://www.jupiteram.com/sg/en

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั งนี กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในวันทําการซื อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก โดยคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป โดยจะให้ลําดับความ
สําคัญก่อนคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที กองทุนหลักได้รับในวันนั น ดังนั น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จึงอาจต้อง
จัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที กองทุนหลักมีการทยอย
รับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ งอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ อาจแตก
ต่างจากกองทุนหลัก และอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ไม่ได้เคลื อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เนื องจาก Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนา
มิค บอนด์ ฟันด์ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที 
จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุล
เงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Jupiter Asset Management International S.A. หรือไม่ก็ได้
และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยพลัน
(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี 
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III 

1.4 ศุกูก

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1  9 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade 
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บลจ. ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บลจ. สามารถ
บังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อ
ทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั น ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมดในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบ ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะ ในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ ม
เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น
ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อขายใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.4 ศุกูกต่างประเทศ

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มี
การซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

3 ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั งนี ตามรายชื อประเทศที 
สํานักงานกําหนด
4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที  MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนั น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของ MF นั น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั น
5 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิดcredit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที 
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%1

5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทนุ หรือศุกูกที ผู้ออก
จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5.2.3.9 บล.

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุนใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผ ู ้
ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade

6.1.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing

6.1.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2

6.1.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6.2 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo

6.2.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมื อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ
national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale ได ้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 25% หรือ

(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดัง
กล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่ MF
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 Reverse repo ไม่เกิน 25%

4 Securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 : อัตราส่วน
การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที  1 :

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน

6.2 ตราสาร Basel III

6.3 derivatives ที มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1  6.2

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

7 derivatives ดังนี 

7.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มี
วัตถุประสงค์เพื อ
การลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

7.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มิใช่
เพื อการลดความเสี ยง
(nonhedging)

global exposure limit

7.2.1 กรณีกองทุนไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV

7.2.2 กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า

ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนด
** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)5

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าว
ของเจ้าหนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่
ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

1.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสาร
ที ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง
เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดย
บุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. บล.

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1.1) มีขนาดเล็ก

(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัด
เก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที 
กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั น
(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที 
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 
ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อ
กัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้
ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เป็นไปตามที กําหนดนั น
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมื อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อ
ย่อ

คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UDB
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UDB
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื อ
ย่อ : UDBA)

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื อ
ย่อ : UDBN)

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทําการซื อขาย วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวัน
ทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวัน
ทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดให้จัดทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟื นฟู” กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคาร
กลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ”์ กองทุนรวมที จัดตั งขึ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  1 กรกฎาคม พ.ศ.
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“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จน
ครบกําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกอง
ทุนรวมหรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื น
ฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra
Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สิน
ที ต้องการลดความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที 
มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบ
เคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียก
คืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ
เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ”์ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุน
ฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที รัฐบาลต่าง
ประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่
รวมถึงตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
สถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลาย
รายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการ
ในการซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอ
ขายยินยอมที จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” บริษัทเงินทุน

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้
ทําการซื อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที 
6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก
ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย ต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง เดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื นใด

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผย
แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5
ส่วนที  5 ของประกาศที ทน.14/2560

“credit derivatives” derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระ
ผูกพันที จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มี
ผลต่อการชําระหนี  (credit event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความ
เสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อ
ตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” ความเสี ยงด้าน FX

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized
exchange”

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการ
คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade” credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายใน
ประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“Nonretail MF” กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ ง
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที 
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐาน
สากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อ
รองซื อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับ
ตราสารนั น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“SN” ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที 
อยู่ ซึ งเป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของ
ประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อ
เพื อธุรกิจหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(Transferable
Subscription Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund) The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Global Dynamic Bond Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UDB 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนได้อย่าง
เหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวันทําการ
ใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย
: 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของการสั ง
ซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี 
เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อน
วันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนที ดีในระยะยาว ให้แก่ผู้ลงทุนที 
สามารถยอมรับความเสี ยงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
เพียงกองทุนเดียว และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive
management) 2. The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ไม่มี สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ไม่มีดัชนีชี วัด เนื องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหาร
จัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที หลากหลาย ดังนั น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี วัดใดที เหมาะสมกับรูปแบบ
การลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี วัด (Benchmark) ใด ที เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีความเสี ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond
(Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป (Retail Fund) จัดตั งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) และจดทะเบียนที ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทั งนี กองทุนหลักบริหาร
จัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ซึ งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นสมาชิกของ IOSCO
และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจาก
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที ให้ผล
ตอบแทนสูง ซึ งรวมถึงตราสารหนี ที มีความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(High Yield Bonds) ตราสารหนี ที ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment
grade) ตราสารหนี ภาครัฐ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forwards) ที อ้างอิงกับอัตราแลก
เปลี ยน เพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาฟิวเจอร์ (Futures) ที มีตัวแปร
อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย (duration) สัญญา swaps และ options ที อ้างอิงกับ credit
(Credit Default Swap and Option) เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกุลเงินยูโร
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนําเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลัก
ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ/หรือช่องทางอื นใดโดยเร็ว นับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มี underlying เป็นตราสาร
กึ งหนี กึ งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นใด ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
เพิ มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ ทั งนี 
กองทุนนี อาจจะลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือเงินฝาก ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment Grade) หรือที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) 

ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ รวมถึงลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(3) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุน
หลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได้

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

บริษัทจัดการ :  
(Management Company)

Jupiter Asset Management International S.A.

วันที จัดตั งกองทุน : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี ที ความเสี ยงสูง (High Yield
bond)  ตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond)  ตราสารหนี ที มี
อันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้ ( Inves tment  g rade)   ตราสารหนี ภาครัฐ
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  เพื อ
เพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))  ซึ ง
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญา Forwards  ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเพื อป้องกันความ
เสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญา Futures  ที มี
ตัวแปรอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย  ( D u r a t i o n )
สัญญา Swaps และ Options ที อ้างอิงกับเครดิต (Credit Default Swap and Option)
เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี ภายใต้อัตราส่วนการลงทุนที กําหนด กองทุนหลักยังสามารถที จะป้องกันความเสี ยง
จากการเปลี ยนแปลงของราคาตลาด  (directional risk)  โดยใช้สัญญา futures ที อ้างอิง
กับ index  และ/หรือ เงินสด รวมถึงสามารถที จะลงทุนในตราสารหนี และใบสําคัญแสดง
สิทธิที อ้างอิงกับตราสารที เปลี ยนมือได ้(transferable securities)  และสามารถเข้าทํา
สัญญาออปชั น options  สัญญาฟิวเจอร์ futures  สัญญา portfolio swaps (ซึ งรวมถึง
credit default swaps) สัญญาฟอร์เวิร์ด forwards ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเงิน และ
มีไว้ซึ งสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อการดําเนินงานได้

ประเทศที จดทะเบียนจัดตั ง Luxembourg (UCITS)
วันทําการซื อขาย ทุกวันทําการซื อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ : ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน :

Depositary: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Administrator: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Bloomberg Ticker : Bloomberg Ticker: JUPDBIA LX

Website https://www.jupiteram.com/sg/en

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั งนี กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในวันทําการซื อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก โดยคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป โดยจะให้ลําดับความ
สําคัญก่อนคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที กองทุนหลักได้รับในวันนั น ดังนั น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จึงอาจต้อง
จัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที กองทุนหลักมีการทยอย
รับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ งอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ อาจแตก
ต่างจากกองทุนหลัก และอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ไม่ได้เคลื อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เนื องจาก Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนา
มิค บอนด์ ฟันด์ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที 
จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุล
เงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Jupiter Asset Management International S.A. หรือไม่ก็ได้
และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยพลัน
(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี 
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III 

1.4 ศุกูก

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1  9 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade 
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บลจ. ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บลจ. สามารถ
บังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อ
ทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั น ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมดในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบ ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะ ในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ ม
เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น
ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อขายใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.4 ศุกูกต่างประเทศ

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มี
การซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

3 ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั งนี ตามรายชื อประเทศที 
สํานักงานกําหนด
4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที  MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนั น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของ MF นั น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั น
5 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิดcredit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที 
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%1

5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทนุ หรือศุกูกที ผู้ออก
จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5.2.3.9 บล.

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุนใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผ ู ้
ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade

6.1.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing

6.1.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2

6.1.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6.2 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo

6.2.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมื อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ
national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale ได ้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 25% หรือ

(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดัง
กล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่ MF
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 Reverse repo ไม่เกิน 25%

4 Securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 : อัตราส่วน
การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที  1 :

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน

6.2 ตราสาร Basel III

6.3 derivatives ที มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1  6.2

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

7 derivatives ดังนี 

7.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มี
วัตถุประสงค์เพื อ
การลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

7.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มิใช่
เพื อการลดความเสี ยง
(nonhedging)

global exposure limit

7.2.1 กรณีกองทุนไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV

7.2.2 กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า

ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนด
** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)5

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าว
ของเจ้าหนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่
ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

1.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสาร
ที ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง
เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดย
บุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. บล.

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1.1) มีขนาดเล็ก

(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัด
เก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที 
กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั น
(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที 
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 
ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อ
กัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้
ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เป็นไปตามที กําหนดนั น
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมื อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อ
ย่อ

คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UDB
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UDB
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื อ
ย่อ : UDBA)

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื อ
ย่อ : UDBN)

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทําการซื อขาย วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวัน
ทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวัน
ทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดให้จัดทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟื นฟู” กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคาร
กลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ”์ กองทุนรวมที จัดตั งขึ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  1 กรกฎาคม พ.ศ.
2546

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จน
ครบกําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกอง
ทุนรวมหรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื น
ฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra
Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สิน
ที ต้องการลดความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที 
มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบ
เคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียก
คืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ
เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ”์ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุน
ฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที รัฐบาลต่าง
ประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่
รวมถึงตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
สถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลาย
รายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการ
ในการซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอ
ขายยินยอมที จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” บริษัทเงินทุน

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้
ทําการซื อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที 
6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก
ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย ต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง เดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื นใด

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผย
แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5
ส่วนที  5 ของประกาศที ทน.14/2560

“credit derivatives” derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระ
ผูกพันที จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มี
ผลต่อการชําระหนี  (credit event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความ
เสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อ
ตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” ความเสี ยงด้าน FX

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized
exchange”

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการ
คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade” credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายใน
ประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“Nonretail MF” กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ ง
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที 
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐาน
สากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อ
รองซื อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับ
ตราสารนั น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“SN” ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที 
อยู่ ซึ งเป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของ
ประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อ
เพื อธุรกิจหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(Transferable
Subscription Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund) The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Global Dynamic Bond Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UDB 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนได้อย่าง
เหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวันทําการ
ใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย
: 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของการสั ง
ซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี 
เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อน
วันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนที ดีในระยะยาว ให้แก่ผู้ลงทุนที 
สามารถยอมรับความเสี ยงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
เพียงกองทุนเดียว และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive
management) 2. The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ไม่มี สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ไม่มีดัชนีชี วัด เนื องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหาร
จัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที หลากหลาย ดังนั น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี วัดใดที เหมาะสมกับรูปแบบ
การลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี วัด (Benchmark) ใด ที เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีความเสี ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond
(Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป (Retail Fund) จัดตั งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) และจดทะเบียนที ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทั งนี กองทุนหลักบริหาร
จัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ซึ งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นสมาชิกของ IOSCO
และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจาก
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที ให้ผล
ตอบแทนสูง ซึ งรวมถึงตราสารหนี ที มีความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(High Yield Bonds) ตราสารหนี ที ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment
grade) ตราสารหนี ภาครัฐ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forwards) ที อ้างอิงกับอัตราแลก
เปลี ยน เพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาฟิวเจอร์ (Futures) ที มีตัวแปร
อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย (duration) สัญญา swaps และ options ที อ้างอิงกับ credit
(Credit Default Swap and Option) เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกุลเงินยูโร
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนําเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลัก
ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ/หรือช่องทางอื นใดโดยเร็ว นับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มี underlying เป็นตราสาร
กึ งหนี กึ งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นใด ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
เพิ มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ ทั งนี 
กองทุนนี อาจจะลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือเงินฝาก ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment Grade) หรือที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) 

ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ รวมถึงลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(3) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุน
หลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได้

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

บริษัทจัดการ :  
(Management Company)

Jupiter Asset Management International S.A.

วันที จัดตั งกองทุน : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี ที ความเสี ยงสูง (High Yield
bond)  ตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond)  ตราสารหนี ที มี
อันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้ ( Inves tment  g rade)   ตราสารหนี ภาครัฐ
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  เพื อ
เพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))  ซึ ง
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญา Forwards  ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเพื อป้องกันความ
เสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญา Futures  ที มี
ตัวแปรอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย  ( D u r a t i o n )
สัญญา Swaps และ Options ที อ้างอิงกับเครดิต (Credit Default Swap and Option)
เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี ภายใต้อัตราส่วนการลงทุนที กําหนด กองทุนหลักยังสามารถที จะป้องกันความเสี ยง
จากการเปลี ยนแปลงของราคาตลาด  (directional risk)  โดยใช้สัญญา futures ที อ้างอิง
กับ index  และ/หรือ เงินสด รวมถึงสามารถที จะลงทุนในตราสารหนี และใบสําคัญแสดง
สิทธิที อ้างอิงกับตราสารที เปลี ยนมือได ้(transferable securities)  และสามารถเข้าทํา
สัญญาออปชั น options  สัญญาฟิวเจอร์ futures  สัญญา portfolio swaps (ซึ งรวมถึง
credit default swaps) สัญญาฟอร์เวิร์ด forwards ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเงิน และ
มีไว้ซึ งสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อการดําเนินงานได้

ประเทศที จดทะเบียนจัดตั ง Luxembourg (UCITS)
วันทําการซื อขาย ทุกวันทําการซื อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ : ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน :

Depositary: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Administrator: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Bloomberg Ticker : Bloomberg Ticker: JUPDBIA LX

Website https://www.jupiteram.com/sg/en

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั งนี กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในวันทําการซื อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก โดยคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป โดยจะให้ลําดับความ
สําคัญก่อนคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที กองทุนหลักได้รับในวันนั น ดังนั น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จึงอาจต้อง
จัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที กองทุนหลักมีการทยอย
รับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ งอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ อาจแตก
ต่างจากกองทุนหลัก และอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ไม่ได้เคลื อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เนื องจาก Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนา
มิค บอนด์ ฟันด์ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที 
จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุล
เงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Jupiter Asset Management International S.A. หรือไม่ก็ได้
และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยพลัน
(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี 
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III 

1.4 ศุกูก

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1  9 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade 
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บลจ. ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บลจ. สามารถ
บังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อ
ทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั น ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมดในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบ ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะ ในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ ม
เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น
ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อขายใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.4 ศุกูกต่างประเทศ

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มี
การซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

3 ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั งนี ตามรายชื อประเทศที 
สํานักงานกําหนด
4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที  MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนั น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของ MF นั น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั น
5 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิดcredit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที 
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%1

5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทนุ หรือศุกูกที ผู้ออก
จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5.2.3.9 บล.

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุนใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผ ู ้
ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade

6.1.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing

6.1.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2

6.1.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6.2 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo

6.2.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมื อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ
national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale ได ้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 25% หรือ

(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดัง
กล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่ MF
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 Reverse repo ไม่เกิน 25%

4 Securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 : อัตราส่วน
การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที  1 :

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน

6.2 ตราสาร Basel III

6.3 derivatives ที มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1  6.2

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

7 derivatives ดังนี 

7.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มี
วัตถุประสงค์เพื อ
การลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

7.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มิใช่
เพื อการลดความเสี ยง
(nonhedging)

global exposure limit

7.2.1 กรณีกองทุนไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV

7.2.2 กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า

ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนด
** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)5

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าว
ของเจ้าหนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่
ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

1.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสาร
ที ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง
เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดย
บุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. บล.

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1.1) มีขนาดเล็ก

(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัด
เก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที 
กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั น
(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที 
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 
ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อ
กัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้
ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เป็นไปตามที กําหนดนั น
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมื อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อ
ย่อ

คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UDB
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UDB
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื อ
ย่อ : UDBA)

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื อ
ย่อ : UDBN)

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทําการซื อขาย วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวัน
ทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวัน
ทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดให้จัดทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟื นฟู” กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคาร
กลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ”์ กองทุนรวมที จัดตั งขึ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  1 กรกฎาคม พ.ศ.
2546

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จน
ครบกําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกอง
ทุนรวมหรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื น
ฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra
Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สิน
ที ต้องการลดความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที 
มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบ
เคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียก
คืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ
เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ”์ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุน
ฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที รัฐบาลต่าง
ประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่
รวมถึงตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
สถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลาย
รายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการ
ในการซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอ
ขายยินยอมที จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” บริษัทเงินทุน

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้
ทําการซื อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที 
6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก
ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย ต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง เดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื นใด

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผย
แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5
ส่วนที  5 ของประกาศที ทน.14/2560

“credit derivatives” derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระ
ผูกพันที จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มี
ผลต่อการชําระหนี  (credit event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความ
เสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อ
ตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” ความเสี ยงด้าน FX

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized
exchange”

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการ
คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade” credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายใน
ประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“Nonretail MF” กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ ง
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที 
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐาน
สากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อ
รองซื อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับ
ตราสารนั น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“SN” ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที 
อยู่ ซึ งเป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของ
ประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อ
เพื อธุรกิจหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(Transferable
Subscription Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund) The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Global Dynamic Bond Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UDB 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนได้อย่าง
เหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวันทําการ
ใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย
: 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของการสั ง
ซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี 
เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อน
วันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนที ดีในระยะยาว ให้แก่ผู้ลงทุนที 
สามารถยอมรับความเสี ยงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
เพียงกองทุนเดียว และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive
management) 2. The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ไม่มี สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ไม่มีดัชนีชี วัด เนื องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหาร
จัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที หลากหลาย ดังนั น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี วัดใดที เหมาะสมกับรูปแบบ
การลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี วัด (Benchmark) ใด ที เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีความเสี ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond
(Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป (Retail Fund) จัดตั งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) และจดทะเบียนที ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทั งนี กองทุนหลักบริหาร
จัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ซึ งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นสมาชิกของ IOSCO
และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจาก
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที ให้ผล
ตอบแทนสูง ซึ งรวมถึงตราสารหนี ที มีความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(High Yield Bonds) ตราสารหนี ที ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment
grade) ตราสารหนี ภาครัฐ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forwards) ที อ้างอิงกับอัตราแลก
เปลี ยน เพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาฟิวเจอร์ (Futures) ที มีตัวแปร
อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย (duration) สัญญา swaps และ options ที อ้างอิงกับ credit
(Credit Default Swap and Option) เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกุลเงินยูโร
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนําเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลัก
ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ/หรือช่องทางอื นใดโดยเร็ว นับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มี underlying เป็นตราสาร
กึ งหนี กึ งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นใด ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
เพิ มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ ทั งนี 
กองทุนนี อาจจะลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือเงินฝาก ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment Grade) หรือที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) 

ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ รวมถึงลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(3) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุน
หลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได้

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

บริษัทจัดการ :  
(Management Company)

Jupiter Asset Management International S.A.

วันที จัดตั งกองทุน : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี ที ความเสี ยงสูง (High Yield
bond)  ตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond)  ตราสารหนี ที มี
อันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้ ( Inves tment  g rade)   ตราสารหนี ภาครัฐ
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  เพื อ
เพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))  ซึ ง
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญา Forwards  ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเพื อป้องกันความ
เสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญา Futures  ที มี
ตัวแปรอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย  ( D u r a t i o n )
สัญญา Swaps และ Options ที อ้างอิงกับเครดิต (Credit Default Swap and Option)
เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี ภายใต้อัตราส่วนการลงทุนที กําหนด กองทุนหลักยังสามารถที จะป้องกันความเสี ยง
จากการเปลี ยนแปลงของราคาตลาด  (directional risk)  โดยใช้สัญญา futures ที อ้างอิง
กับ index  และ/หรือ เงินสด รวมถึงสามารถที จะลงทุนในตราสารหนี และใบสําคัญแสดง
สิทธิที อ้างอิงกับตราสารที เปลี ยนมือได ้(transferable securities)  และสามารถเข้าทํา
สัญญาออปชั น options  สัญญาฟิวเจอร์ futures  สัญญา portfolio swaps (ซึ งรวมถึง
credit default swaps) สัญญาฟอร์เวิร์ด forwards ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเงิน และ
มีไว้ซึ งสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อการดําเนินงานได้

ประเทศที จดทะเบียนจัดตั ง Luxembourg (UCITS)
วันทําการซื อขาย ทุกวันทําการซื อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ : ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน :

Depositary: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Administrator: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Bloomberg Ticker : Bloomberg Ticker: JUPDBIA LX

Website https://www.jupiteram.com/sg/en

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั งนี กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในวันทําการซื อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก โดยคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป โดยจะให้ลําดับความ
สําคัญก่อนคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที กองทุนหลักได้รับในวันนั น ดังนั น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จึงอาจต้อง
จัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที กองทุนหลักมีการทยอย
รับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ งอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ อาจแตก
ต่างจากกองทุนหลัก และอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ไม่ได้เคลื อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เนื องจาก Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนา
มิค บอนด์ ฟันด์ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที 
จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุล
เงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Jupiter Asset Management International S.A. หรือไม่ก็ได้
และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยพลัน
(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี 
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III 

1.4 ศุกูก

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1  9 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade 
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บลจ. ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บลจ. สามารถ
บังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อ
ทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั น ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมดในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบ ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะ ในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ ม
เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น
ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อขายใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.4 ศุกูกต่างประเทศ

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มี
การซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

3 ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั งนี ตามรายชื อประเทศที 
สํานักงานกําหนด
4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที  MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนั น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของ MF นั น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั น
5 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิดcredit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที 
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%1

5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทนุ หรือศุกูกที ผู้ออก
จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5.2.3.9 บล.

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุนใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผ ู ้
ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade

6.1.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing

6.1.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2

6.1.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6.2 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo

6.2.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมื อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ
national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale ได ้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 25% หรือ

(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดัง
กล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่ MF
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 Reverse repo ไม่เกิน 25%

4 Securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 : อัตราส่วน
การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที  1 :

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน

6.2 ตราสาร Basel III

6.3 derivatives ที มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1  6.2

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

7 derivatives ดังนี 

7.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มี
วัตถุประสงค์เพื อ
การลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

7.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มิใช่
เพื อการลดความเสี ยง
(nonhedging)

global exposure limit

7.2.1 กรณีกองทุนไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV

7.2.2 กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า

ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนด
** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)5

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าว
ของเจ้าหนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่
ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

1.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสาร
ที ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง
เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดย
บุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. บล.

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1.1) มีขนาดเล็ก

(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัด
เก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที 
กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั น
(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที 
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 
ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อ
กัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้
ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เป็นไปตามที กําหนดนั น
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมื อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อ
ย่อ

คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UDB
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UDB
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื อ
ย่อ : UDBA)

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื อ
ย่อ : UDBN)

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทําการซื อขาย วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวัน
ทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวัน
ทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดให้จัดทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟื นฟู” กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคาร
กลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ”์ กองทุนรวมที จัดตั งขึ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  1 กรกฎาคม พ.ศ.
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“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จน
ครบกําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกอง
ทุนรวมหรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื น
ฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra
Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สิน
ที ต้องการลดความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที 
มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบ
เคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียก
คืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ
เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ”์ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุน
ฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที รัฐบาลต่าง
ประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่
รวมถึงตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
สถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลาย
รายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการ
ในการซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอ
ขายยินยอมที จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” บริษัทเงินทุน

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้
ทําการซื อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที 
6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก
ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย ต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง เดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื นใด

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผย
แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5
ส่วนที  5 ของประกาศที ทน.14/2560

“credit derivatives” derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระ
ผูกพันที จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มี
ผลต่อการชําระหนี  (credit event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความ
เสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อ
ตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” ความเสี ยงด้าน FX

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized
exchange”

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการ
คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade” credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายใน
ประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“Nonretail MF” กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ ง
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที 
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐาน
สากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อ
รองซื อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับ
ตราสารนั น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“SN” ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที 
อยู่ ซึ งเป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของ
ประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อ
เพื อธุรกิจหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(Transferable
Subscription Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund) The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Global Dynamic Bond Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UDB 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนได้อย่าง
เหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวันทําการ
ใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย
: 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของการสั ง
ซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี 
เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อน
วันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนที ดีในระยะยาว ให้แก่ผู้ลงทุนที 
สามารถยอมรับความเสี ยงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
เพียงกองทุนเดียว และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive
management) 2. The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ไม่มี สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ไม่มีดัชนีชี วัด เนื องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหาร
จัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที หลากหลาย ดังนั น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี วัดใดที เหมาะสมกับรูปแบบ
การลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี วัด (Benchmark) ใด ที เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีความเสี ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond
(Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป (Retail Fund) จัดตั งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) และจดทะเบียนที ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทั งนี กองทุนหลักบริหาร
จัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ซึ งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นสมาชิกของ IOSCO
และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจาก
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที ให้ผล
ตอบแทนสูง ซึ งรวมถึงตราสารหนี ที มีความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(High Yield Bonds) ตราสารหนี ที ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment
grade) ตราสารหนี ภาครัฐ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forwards) ที อ้างอิงกับอัตราแลก
เปลี ยน เพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาฟิวเจอร์ (Futures) ที มีตัวแปร
อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย (duration) สัญญา swaps และ options ที อ้างอิงกับ credit
(Credit Default Swap and Option) เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกุลเงินยูโร
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนําเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลัก
ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ/หรือช่องทางอื นใดโดยเร็ว นับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มี underlying เป็นตราสาร
กึ งหนี กึ งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นใด ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
เพิ มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ ทั งนี 
กองทุนนี อาจจะลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือเงินฝาก ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment Grade) หรือที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) 

ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ รวมถึงลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(3) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุน
หลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได้

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

บริษัทจัดการ :  
(Management Company)

Jupiter Asset Management International S.A.

วันที จัดตั งกองทุน : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี ที ความเสี ยงสูง (High Yield
bond)  ตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond)  ตราสารหนี ที มี
อันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้ ( Inves tment  g rade)   ตราสารหนี ภาครัฐ
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  เพื อ
เพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))  ซึ ง
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญา Forwards  ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเพื อป้องกันความ
เสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญา Futures  ที มี
ตัวแปรอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย  ( D u r a t i o n )
สัญญา Swaps และ Options ที อ้างอิงกับเครดิต (Credit Default Swap and Option)
เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี ภายใต้อัตราส่วนการลงทุนที กําหนด กองทุนหลักยังสามารถที จะป้องกันความเสี ยง
จากการเปลี ยนแปลงของราคาตลาด  (directional risk)  โดยใช้สัญญา futures ที อ้างอิง
กับ index  และ/หรือ เงินสด รวมถึงสามารถที จะลงทุนในตราสารหนี และใบสําคัญแสดง
สิทธิที อ้างอิงกับตราสารที เปลี ยนมือได ้(transferable securities)  และสามารถเข้าทํา
สัญญาออปชั น options  สัญญาฟิวเจอร์ futures  สัญญา portfolio swaps (ซึ งรวมถึง
credit default swaps) สัญญาฟอร์เวิร์ด forwards ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเงิน และ
มีไว้ซึ งสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อการดําเนินงานได้

ประเทศที จดทะเบียนจัดตั ง Luxembourg (UCITS)
วันทําการซื อขาย ทุกวันทําการซื อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ : ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน :

Depositary: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Administrator: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Bloomberg Ticker : Bloomberg Ticker: JUPDBIA LX

Website https://www.jupiteram.com/sg/en

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั งนี กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในวันทําการซื อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก โดยคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป โดยจะให้ลําดับความ
สําคัญก่อนคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที กองทุนหลักได้รับในวันนั น ดังนั น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จึงอาจต้อง
จัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที กองทุนหลักมีการทยอย
รับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ งอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ อาจแตก
ต่างจากกองทุนหลัก และอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ไม่ได้เคลื อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เนื องจาก Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนา
มิค บอนด์ ฟันด์ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที 
จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุล
เงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Jupiter Asset Management International S.A. หรือไม่ก็ได้
และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยพลัน
(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี 
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III 

1.4 ศุกูก

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1  9 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade 
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บลจ. ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บลจ. สามารถ
บังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อ
ทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั น ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมดในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบ ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะ ในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ ม
เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น
ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อขายใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.4 ศุกูกต่างประเทศ

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มี
การซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

3 ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั งนี ตามรายชื อประเทศที 
สํานักงานกําหนด
4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที  MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนั น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของ MF นั น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั น
5 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิดcredit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที 
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%1

5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทนุ หรือศุกูกที ผู้ออก
จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5.2.3.9 บล.

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุนใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผ ู ้
ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade

6.1.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing

6.1.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2

6.1.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6.2 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo

6.2.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมื อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ
national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale ได ้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 25% หรือ

(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดัง
กล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่ MF
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 Reverse repo ไม่เกิน 25%

4 Securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 : อัตราส่วน
การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที  1 :

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน

6.2 ตราสาร Basel III

6.3 derivatives ที มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1  6.2

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

7 derivatives ดังนี 

7.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มี
วัตถุประสงค์เพื อ
การลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

7.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มิใช่
เพื อการลดความเสี ยง
(nonhedging)

global exposure limit

7.2.1 กรณีกองทุนไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV

7.2.2 กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า

ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนด
** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)5

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าว
ของเจ้าหนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่
ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

1.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสาร
ที ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง
เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดย
บุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. บล.

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1.1) มีขนาดเล็ก

(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัด
เก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที 
กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั น
(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที 
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 
ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อ
กัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้
ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เป็นไปตามที กําหนดนั น
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมื อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อ
ย่อ

คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UDB
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UDB
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื อ
ย่อ : UDBA)

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื อ
ย่อ : UDBN)

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทําการซื อขาย วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวัน
ทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวัน
ทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดให้จัดทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟื นฟู” กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคาร
กลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ”์ กองทุนรวมที จัดตั งขึ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  1 กรกฎาคม พ.ศ.
2546

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จน
ครบกําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกอง
ทุนรวมหรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื น
ฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra
Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สิน
ที ต้องการลดความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที 
มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบ
เคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียก
คืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ
เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ”์ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุน
ฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที รัฐบาลต่าง
ประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่
รวมถึงตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
สถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลาย
รายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการ
ในการซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอ
ขายยินยอมที จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” บริษัทเงินทุน

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้
ทําการซื อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที 
6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก
ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย ต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง เดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื นใด

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผย
แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5
ส่วนที  5 ของประกาศที ทน.14/2560

“credit derivatives” derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระ
ผูกพันที จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มี
ผลต่อการชําระหนี  (credit event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความ
เสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อ
ตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” ความเสี ยงด้าน FX

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized
exchange”

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการ
คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade” credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายใน
ประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“Nonretail MF” กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ ง
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที 
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐาน
สากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อ
รองซื อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับ
ตราสารนั น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“SN” ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที 
อยู่ ซึ งเป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของ
ประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อ
เพื อธุรกิจหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(Transferable
Subscription Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund) The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Global Dynamic Bond Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UDB 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนได้อย่าง
เหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวันทําการ
ใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย
: 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของการสั ง
ซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี 
เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อน
วันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนที ดีในระยะยาว ให้แก่ผู้ลงทุนที 
สามารถยอมรับความเสี ยงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
เพียงกองทุนเดียว และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive
management) 2. The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ไม่มี สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ไม่มีดัชนีชี วัด เนื องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหาร
จัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที หลากหลาย ดังนั น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี วัดใดที เหมาะสมกับรูปแบบ
การลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี วัด (Benchmark) ใด ที เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีความเสี ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond
(Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป (Retail Fund) จัดตั งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) และจดทะเบียนที ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทั งนี กองทุนหลักบริหาร
จัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ซึ งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นสมาชิกของ IOSCO
และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจาก
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที ให้ผล
ตอบแทนสูง ซึ งรวมถึงตราสารหนี ที มีความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(High Yield Bonds) ตราสารหนี ที ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment
grade) ตราสารหนี ภาครัฐ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forwards) ที อ้างอิงกับอัตราแลก
เปลี ยน เพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาฟิวเจอร์ (Futures) ที มีตัวแปร
อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย (duration) สัญญา swaps และ options ที อ้างอิงกับ credit
(Credit Default Swap and Option) เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกุลเงินยูโร
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนําเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลัก
ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ/หรือช่องทางอื นใดโดยเร็ว นับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มี underlying เป็นตราสาร
กึ งหนี กึ งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นใด ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
เพิ มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ ทั งนี 
กองทุนนี อาจจะลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือเงินฝาก ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment Grade) หรือที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) 

ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ รวมถึงลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(3) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุน
หลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได้

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

บริษัทจัดการ :  
(Management Company)

Jupiter Asset Management International S.A.

วันที จัดตั งกองทุน : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี ที ความเสี ยงสูง (High Yield
bond)  ตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond)  ตราสารหนี ที มี
อันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้ ( Inves tment  g rade)   ตราสารหนี ภาครัฐ
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  เพื อ
เพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))  ซึ ง
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญา Forwards  ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเพื อป้องกันความ
เสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญา Futures  ที มี
ตัวแปรอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย  ( D u r a t i o n )
สัญญา Swaps และ Options ที อ้างอิงกับเครดิต (Credit Default Swap and Option)
เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี ภายใต้อัตราส่วนการลงทุนที กําหนด กองทุนหลักยังสามารถที จะป้องกันความเสี ยง
จากการเปลี ยนแปลงของราคาตลาด  (directional risk)  โดยใช้สัญญา futures ที อ้างอิง
กับ index  และ/หรือ เงินสด รวมถึงสามารถที จะลงทุนในตราสารหนี และใบสําคัญแสดง
สิทธิที อ้างอิงกับตราสารที เปลี ยนมือได ้(transferable securities)  และสามารถเข้าทํา
สัญญาออปชั น options  สัญญาฟิวเจอร์ futures  สัญญา portfolio swaps (ซึ งรวมถึง
credit default swaps) สัญญาฟอร์เวิร์ด forwards ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเงิน และ
มีไว้ซึ งสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อการดําเนินงานได้

ประเทศที จดทะเบียนจัดตั ง Luxembourg (UCITS)
วันทําการซื อขาย ทุกวันทําการซื อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ : ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน :

Depositary: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Administrator: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Bloomberg Ticker : Bloomberg Ticker: JUPDBIA LX

Website https://www.jupiteram.com/sg/en

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั งนี กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในวันทําการซื อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก โดยคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป โดยจะให้ลําดับความ
สําคัญก่อนคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที กองทุนหลักได้รับในวันนั น ดังนั น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จึงอาจต้อง
จัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที กองทุนหลักมีการทยอย
รับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ งอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ อาจแตก
ต่างจากกองทุนหลัก และอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ไม่ได้เคลื อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เนื องจาก Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนา
มิค บอนด์ ฟันด์ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที 
จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุล
เงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Jupiter Asset Management International S.A. หรือไม่ก็ได้
และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยพลัน
(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี 
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III 

1.4 ศุกูก

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1  9 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade 
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บลจ. ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บลจ. สามารถ
บังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อ
ทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั น ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมดในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบ ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะ ในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ ม
เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น
ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อขายใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.4 ศุกูกต่างประเทศ

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มี
การซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

3 ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั งนี ตามรายชื อประเทศที 
สํานักงานกําหนด
4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที  MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนั น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของ MF นั น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั น
5 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิดcredit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที 
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%1

5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทนุ หรือศุกูกที ผู้ออก
จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5.2.3.9 บล.

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุนใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผ ู ้
ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade

6.1.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing

6.1.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2

6.1.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6.2 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo

6.2.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมื อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ
national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale ได ้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 25% หรือ

(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดัง
กล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่ MF
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 Reverse repo ไม่เกิน 25%

4 Securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 : อัตราส่วน
การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที  1 :

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน

6.2 ตราสาร Basel III

6.3 derivatives ที มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1  6.2

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

7 derivatives ดังนี 

7.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มี
วัตถุประสงค์เพื อ
การลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

7.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มิใช่
เพื อการลดความเสี ยง
(nonhedging)

global exposure limit

7.2.1 กรณีกองทุนไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV

7.2.2 กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า

ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนด
** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)5

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าว
ของเจ้าหนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่
ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

1.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสาร
ที ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง
เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดย
บุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. บล.

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1.1) มีขนาดเล็ก

(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัด
เก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที 
กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั น
(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที 
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 
ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อ
กัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้
ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เป็นไปตามที กําหนดนั น
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมื อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อ
ย่อ

คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UDB
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UDB
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื อ
ย่อ : UDBA)

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื อ
ย่อ : UDBN)

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทําการซื อขาย วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวัน
ทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวัน
ทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดให้จัดทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟื นฟู” กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคาร
กลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ”์ กองทุนรวมที จัดตั งขึ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  1 กรกฎาคม พ.ศ.
2546

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จน
ครบกําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกอง
ทุนรวมหรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื น
ฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra
Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สิน
ที ต้องการลดความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที 
มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบ
เคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียก
คืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ
เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ”์ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุน
ฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที รัฐบาลต่าง
ประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่
รวมถึงตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
สถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลาย
รายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการ
ในการซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอ
ขายยินยอมที จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” บริษัทเงินทุน

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้
ทําการซื อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที 
6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก
ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย ต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง เดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื นใด

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผย
แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5
ส่วนที  5 ของประกาศที ทน.14/2560

“credit derivatives” derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระ
ผูกพันที จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มี
ผลต่อการชําระหนี  (credit event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความ
เสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อ
ตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” ความเสี ยงด้าน FX

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized
exchange”

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการ
คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade” credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายใน
ประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“Nonretail MF” กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ ง
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที 
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐาน
สากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อ
รองซื อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับ
ตราสารนั น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“SN” ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที 
อยู่ ซึ งเป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของ
ประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อ
เพื อธุรกิจหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(Transferable
Subscription Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund) The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Global Dynamic Bond Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UDB 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนได้อย่าง
เหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวันทําการ
ใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย
: 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของการสั ง
ซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี 
เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อน
วันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนที ดีในระยะยาว ให้แก่ผู้ลงทุนที 
สามารถยอมรับความเสี ยงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
เพียงกองทุนเดียว และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive
management) 2. The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ไม่มี สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ไม่มีดัชนีชี วัด เนื องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหาร
จัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที หลากหลาย ดังนั น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี วัดใดที เหมาะสมกับรูปแบบ
การลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี วัด (Benchmark) ใด ที เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีความเสี ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond
(Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป (Retail Fund) จัดตั งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) และจดทะเบียนที ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทั งนี กองทุนหลักบริหาร
จัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ซึ งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นสมาชิกของ IOSCO
และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจาก
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที ให้ผล
ตอบแทนสูง ซึ งรวมถึงตราสารหนี ที มีความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(High Yield Bonds) ตราสารหนี ที ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment
grade) ตราสารหนี ภาครัฐ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forwards) ที อ้างอิงกับอัตราแลก
เปลี ยน เพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาฟิวเจอร์ (Futures) ที มีตัวแปร
อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย (duration) สัญญา swaps และ options ที อ้างอิงกับ credit
(Credit Default Swap and Option) เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกุลเงินยูโร
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนําเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลัก
ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ/หรือช่องทางอื นใดโดยเร็ว นับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มี underlying เป็นตราสาร
กึ งหนี กึ งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นใด ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
เพิ มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ ทั งนี 
กองทุนนี อาจจะลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือเงินฝาก ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment Grade) หรือที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) 

ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ รวมถึงลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(3) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุน
หลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได้

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

บริษัทจัดการ :  
(Management Company)

Jupiter Asset Management International S.A.

วันที จัดตั งกองทุน : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี ที ความเสี ยงสูง (High Yield
bond)  ตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond)  ตราสารหนี ที มี
อันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้ ( Inves tment  g rade)   ตราสารหนี ภาครัฐ
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  เพื อ
เพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))  ซึ ง
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญา Forwards  ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเพื อป้องกันความ
เสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญา Futures  ที มี
ตัวแปรอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย  ( D u r a t i o n )
สัญญา Swaps และ Options ที อ้างอิงกับเครดิต (Credit Default Swap and Option)
เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี ภายใต้อัตราส่วนการลงทุนที กําหนด กองทุนหลักยังสามารถที จะป้องกันความเสี ยง
จากการเปลี ยนแปลงของราคาตลาด  (directional risk)  โดยใช้สัญญา futures ที อ้างอิง
กับ index  และ/หรือ เงินสด รวมถึงสามารถที จะลงทุนในตราสารหนี และใบสําคัญแสดง
สิทธิที อ้างอิงกับตราสารที เปลี ยนมือได ้(transferable securities)  และสามารถเข้าทํา
สัญญาออปชั น options  สัญญาฟิวเจอร์ futures  สัญญา portfolio swaps (ซึ งรวมถึง
credit default swaps) สัญญาฟอร์เวิร์ด forwards ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเงิน และ
มีไว้ซึ งสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อการดําเนินงานได้

ประเทศที จดทะเบียนจัดตั ง Luxembourg (UCITS)
วันทําการซื อขาย ทุกวันทําการซื อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ : ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน :

Depositary: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Administrator: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Bloomberg Ticker : Bloomberg Ticker: JUPDBIA LX

Website https://www.jupiteram.com/sg/en

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั งนี กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในวันทําการซื อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก โดยคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป โดยจะให้ลําดับความ
สําคัญก่อนคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที กองทุนหลักได้รับในวันนั น ดังนั น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จึงอาจต้อง
จัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที กองทุนหลักมีการทยอย
รับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ งอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ อาจแตก
ต่างจากกองทุนหลัก และอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ไม่ได้เคลื อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เนื องจาก Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนา
มิค บอนด์ ฟันด์ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที 
จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุล
เงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Jupiter Asset Management International S.A. หรือไม่ก็ได้
และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยพลัน
(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี 
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III 

1.4 ศุกูก

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1  9 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade 
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บลจ. ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บลจ. สามารถ
บังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อ
ทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั น ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมดในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบ ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะ ในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ ม
เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น
ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อขายใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.4 ศุกูกต่างประเทศ

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มี
การซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

3 ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั งนี ตามรายชื อประเทศที 
สํานักงานกําหนด
4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที  MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนั น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของ MF นั น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั น
5 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิดcredit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที 
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%1

5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทนุ หรือศุกูกที ผู้ออก
จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5.2.3.9 บล.

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุนใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผ ู ้
ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade

6.1.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing

6.1.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2

6.1.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6.2 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo

6.2.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมื อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ
national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale ได ้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 25% หรือ

(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดัง
กล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่ MF
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 Reverse repo ไม่เกิน 25%

4 Securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 : อัตราส่วน
การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที  1 :

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน

6.2 ตราสาร Basel III

6.3 derivatives ที มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1  6.2

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

7 derivatives ดังนี 

7.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มี
วัตถุประสงค์เพื อ
การลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

7.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มิใช่
เพื อการลดความเสี ยง
(nonhedging)

global exposure limit

7.2.1 กรณีกองทุนไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV

7.2.2 กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า

ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนด
** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)5

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าว
ของเจ้าหนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่
ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

1.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสาร
ที ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง
เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดย
บุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. บล.

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1.1) มีขนาดเล็ก

(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัด
เก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที 
กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั น
(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที 
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 
ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อ
กัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้
ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เป็นไปตามที กําหนดนั น
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมื อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อ
ย่อ

คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UDB
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UDB
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื อ
ย่อ : UDBA)

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื อ
ย่อ : UDBN)

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทําการซื อขาย วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวัน
ทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวัน
ทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดให้จัดทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟื นฟู” กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคาร
กลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ”์ กองทุนรวมที จัดตั งขึ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  1 กรกฎาคม พ.ศ.
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“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จน
ครบกําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกอง
ทุนรวมหรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื น
ฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra
Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สิน
ที ต้องการลดความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที 
มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบ
เคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียก
คืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ
เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ”์ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุน
ฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที รัฐบาลต่าง
ประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่
รวมถึงตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
สถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลาย
รายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการ
ในการซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอ
ขายยินยอมที จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” บริษัทเงินทุน

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้
ทําการซื อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที 
6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก
ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย ต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง เดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื นใด

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผย
แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5
ส่วนที  5 ของประกาศที ทน.14/2560

“credit derivatives” derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระ
ผูกพันที จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มี
ผลต่อการชําระหนี  (credit event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความ
เสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อ
ตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” ความเสี ยงด้าน FX

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized
exchange”

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการ
คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade” credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายใน
ประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“Nonretail MF” กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ ง
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที 
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐาน
สากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อ
รองซื อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับ
ตราสารนั น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“SN” ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที 
อยู่ ซึ งเป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของ
ประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อ
เพื อธุรกิจหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(Transferable
Subscription Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund) The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Global Dynamic Bond Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UDB 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนได้อย่าง
เหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวันทําการ
ใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย
: 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของการสั ง
ซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี 
เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อน
วันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนที ดีในระยะยาว ให้แก่ผู้ลงทุนที 
สามารถยอมรับความเสี ยงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
เพียงกองทุนเดียว และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive
management) 2. The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ไม่มี สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ไม่มีดัชนีชี วัด เนื องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหาร
จัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที หลากหลาย ดังนั น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี วัดใดที เหมาะสมกับรูปแบบ
การลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี วัด (Benchmark) ใด ที เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีความเสี ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond
(Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป (Retail Fund) จัดตั งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) และจดทะเบียนที ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทั งนี กองทุนหลักบริหาร
จัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ซึ งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นสมาชิกของ IOSCO
และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจาก
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที ให้ผล
ตอบแทนสูง ซึ งรวมถึงตราสารหนี ที มีความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(High Yield Bonds) ตราสารหนี ที ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment
grade) ตราสารหนี ภาครัฐ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forwards) ที อ้างอิงกับอัตราแลก
เปลี ยน เพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาฟิวเจอร์ (Futures) ที มีตัวแปร
อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย (duration) สัญญา swaps และ options ที อ้างอิงกับ credit
(Credit Default Swap and Option) เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกุลเงินยูโร
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนําเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลัก
ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ/หรือช่องทางอื นใดโดยเร็ว นับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มี underlying เป็นตราสาร
กึ งหนี กึ งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นใด ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
เพิ มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ ทั งนี 
กองทุนนี อาจจะลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือเงินฝาก ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment Grade) หรือที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) 

ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ รวมถึงลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(3) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุน
หลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได้

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

บริษัทจัดการ :  
(Management Company)

Jupiter Asset Management International S.A.

วันที จัดตั งกองทุน : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี ที ความเสี ยงสูง (High Yield
bond)  ตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond)  ตราสารหนี ที มี
อันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้ ( Inves tment  g rade)   ตราสารหนี ภาครัฐ
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  เพื อ
เพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))  ซึ ง
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญา Forwards  ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเพื อป้องกันความ
เสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญา Futures  ที มี
ตัวแปรอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย  ( D u r a t i o n )
สัญญา Swaps และ Options ที อ้างอิงกับเครดิต (Credit Default Swap and Option)
เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี ภายใต้อัตราส่วนการลงทุนที กําหนด กองทุนหลักยังสามารถที จะป้องกันความเสี ยง
จากการเปลี ยนแปลงของราคาตลาด  (directional risk)  โดยใช้สัญญา futures ที อ้างอิง
กับ index  และ/หรือ เงินสด รวมถึงสามารถที จะลงทุนในตราสารหนี และใบสําคัญแสดง
สิทธิที อ้างอิงกับตราสารที เปลี ยนมือได ้(transferable securities)  และสามารถเข้าทํา
สัญญาออปชั น options  สัญญาฟิวเจอร์ futures  สัญญา portfolio swaps (ซึ งรวมถึง
credit default swaps) สัญญาฟอร์เวิร์ด forwards ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเงิน และ
มีไว้ซึ งสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อการดําเนินงานได้

ประเทศที จดทะเบียนจัดตั ง Luxembourg (UCITS)
วันทําการซื อขาย ทุกวันทําการซื อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ : ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน :

Depositary: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Administrator: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Bloomberg Ticker : Bloomberg Ticker: JUPDBIA LX

Website https://www.jupiteram.com/sg/en

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั งนี กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในวันทําการซื อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก โดยคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป โดยจะให้ลําดับความ
สําคัญก่อนคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที กองทุนหลักได้รับในวันนั น ดังนั น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จึงอาจต้อง
จัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที กองทุนหลักมีการทยอย
รับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ งอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ อาจแตก
ต่างจากกองทุนหลัก และอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ไม่ได้เคลื อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เนื องจาก Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนา
มิค บอนด์ ฟันด์ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที 
จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุล
เงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Jupiter Asset Management International S.A. หรือไม่ก็ได้
และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยพลัน
(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี 
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III 

1.4 ศุกูก

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1  9 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade 
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บลจ. ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บลจ. สามารถ
บังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อ
ทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั น ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมดในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบ ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะ ในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ ม
เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น
ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อขายใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.4 ศุกูกต่างประเทศ

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มี
การซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

3 ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั งนี ตามรายชื อประเทศที 
สํานักงานกําหนด
4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที  MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนั น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของ MF นั น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั น
5 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิดcredit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที 
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%1

5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทนุ หรือศุกูกที ผู้ออก
จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5.2.3.9 บล.

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุนใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผ ู ้
ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade

6.1.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing

6.1.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2

6.1.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6.2 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo

6.2.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมื อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ
national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale ได ้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 25% หรือ

(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดัง
กล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่ MF
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 Reverse repo ไม่เกิน 25%

4 Securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 : อัตราส่วน
การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที  1 :

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน

6.2 ตราสาร Basel III

6.3 derivatives ที มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1  6.2

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

7 derivatives ดังนี 

7.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มี
วัตถุประสงค์เพื อ
การลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

7.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มิใช่
เพื อการลดความเสี ยง
(nonhedging)

global exposure limit

7.2.1 กรณีกองทุนไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV

7.2.2 กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า

ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนด
** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)5

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าว
ของเจ้าหนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่
ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

1.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสาร
ที ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง
เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดย
บุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. บล.

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1.1) มีขนาดเล็ก

(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัด
เก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที 
กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั น
(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที 
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 
ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อ
กัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้
ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เป็นไปตามที กําหนดนั น
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมื อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อ
ย่อ

คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UDB
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UDB
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื อ
ย่อ : UDBA)

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื อ
ย่อ : UDBN)

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทําการซื อขาย วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวัน
ทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวัน
ทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดให้จัดทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟื นฟู” กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคาร
กลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ”์ กองทุนรวมที จัดตั งขึ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  1 กรกฎาคม พ.ศ.
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“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จน
ครบกําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกอง
ทุนรวมหรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื น
ฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra
Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สิน
ที ต้องการลดความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที 
มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบ
เคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียก
คืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ
เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ”์ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุน
ฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที รัฐบาลต่าง
ประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่
รวมถึงตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
สถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลาย
รายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการ
ในการซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอ
ขายยินยอมที จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” บริษัทเงินทุน

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้
ทําการซื อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที 
6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก
ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย ต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง เดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื นใด

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผย
แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5
ส่วนที  5 ของประกาศที ทน.14/2560

“credit derivatives” derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระ
ผูกพันที จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มี
ผลต่อการชําระหนี  (credit event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความ
เสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อ
ตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” ความเสี ยงด้าน FX

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized
exchange”

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการ
คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade” credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายใน
ประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“Nonretail MF” กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ ง
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที 
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐาน
สากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อ
รองซื อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับ
ตราสารนั น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“SN” ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที 
อยู่ ซึ งเป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของ
ประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อ
เพื อธุรกิจหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(Transferable
Subscription Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund) The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Global Dynamic Bond Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UDB 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนได้อย่าง
เหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวันทําการ
ใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย
: 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของการสั ง
ซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี 
เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อน
วันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนที ดีในระยะยาว ให้แก่ผู้ลงทุนที 
สามารถยอมรับความเสี ยงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
เพียงกองทุนเดียว และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive
management) 2. The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ไม่มี สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ไม่มีดัชนีชี วัด เนื องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหาร
จัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที หลากหลาย ดังนั น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี วัดใดที เหมาะสมกับรูปแบบ
การลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี วัด (Benchmark) ใด ที เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีความเสี ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond
(Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป (Retail Fund) จัดตั งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) และจดทะเบียนที ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทั งนี กองทุนหลักบริหาร
จัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ซึ งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นสมาชิกของ IOSCO
และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจาก
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที ให้ผล
ตอบแทนสูง ซึ งรวมถึงตราสารหนี ที มีความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(High Yield Bonds) ตราสารหนี ที ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment
grade) ตราสารหนี ภาครัฐ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forwards) ที อ้างอิงกับอัตราแลก
เปลี ยน เพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาฟิวเจอร์ (Futures) ที มีตัวแปร
อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย (duration) สัญญา swaps และ options ที อ้างอิงกับ credit
(Credit Default Swap and Option) เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกุลเงินยูโร
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนําเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลัก
ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ/หรือช่องทางอื นใดโดยเร็ว นับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มี underlying เป็นตราสาร
กึ งหนี กึ งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นใด ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
เพิ มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ ทั งนี 
กองทุนนี อาจจะลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือเงินฝาก ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment Grade) หรือที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) 

ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ รวมถึงลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(3) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุน
หลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได้

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

บริษัทจัดการ :  
(Management Company)

Jupiter Asset Management International S.A.

วันที จัดตั งกองทุน : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี ที ความเสี ยงสูง (High Yield
bond)  ตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond)  ตราสารหนี ที มี
อันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้ ( Inves tment  g rade)   ตราสารหนี ภาครัฐ
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  เพื อ
เพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))  ซึ ง
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญา Forwards  ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเพื อป้องกันความ
เสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญา Futures  ที มี
ตัวแปรอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย  ( D u r a t i o n )
สัญญา Swaps และ Options ที อ้างอิงกับเครดิต (Credit Default Swap and Option)
เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี ภายใต้อัตราส่วนการลงทุนที กําหนด กองทุนหลักยังสามารถที จะป้องกันความเสี ยง
จากการเปลี ยนแปลงของราคาตลาด  (directional risk)  โดยใช้สัญญา futures ที อ้างอิง
กับ index  และ/หรือ เงินสด รวมถึงสามารถที จะลงทุนในตราสารหนี และใบสําคัญแสดง
สิทธิที อ้างอิงกับตราสารที เปลี ยนมือได ้(transferable securities)  และสามารถเข้าทํา
สัญญาออปชั น options  สัญญาฟิวเจอร์ futures  สัญญา portfolio swaps (ซึ งรวมถึง
credit default swaps) สัญญาฟอร์เวิร์ด forwards ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเงิน และ
มีไว้ซึ งสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อการดําเนินงานได้

ประเทศที จดทะเบียนจัดตั ง Luxembourg (UCITS)
วันทําการซื อขาย ทุกวันทําการซื อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ : ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน :

Depositary: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Administrator: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Bloomberg Ticker : Bloomberg Ticker: JUPDBIA LX

Website https://www.jupiteram.com/sg/en

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั งนี กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในวันทําการซื อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก โดยคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป โดยจะให้ลําดับความ
สําคัญก่อนคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที กองทุนหลักได้รับในวันนั น ดังนั น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จึงอาจต้อง
จัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที กองทุนหลักมีการทยอย
รับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ งอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ อาจแตก
ต่างจากกองทุนหลัก และอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ไม่ได้เคลื อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เนื องจาก Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนา
มิค บอนด์ ฟันด์ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที 
จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุล
เงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Jupiter Asset Management International S.A. หรือไม่ก็ได้
และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยพลัน
(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี 
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III 

1.4 ศุกูก

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1  9 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade 
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บลจ. ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บลจ. สามารถ
บังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อ
ทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั น ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมดในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบ ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะ ในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ ม
เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น
ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อขายใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.4 ศุกูกต่างประเทศ

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มี
การซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

3 ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั งนี ตามรายชื อประเทศที 
สํานักงานกําหนด
4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที  MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนั น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของ MF นั น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั น
5 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิดcredit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที 
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%1

5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทนุ หรือศุกูกที ผู้ออก
จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5.2.3.9 บล.

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุนใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผ ู ้
ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade

6.1.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing

6.1.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2

6.1.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6.2 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo

6.2.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมื อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ
national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale ได ้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 25% หรือ

(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดัง
กล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่ MF
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 Reverse repo ไม่เกิน 25%

4 Securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 : อัตราส่วน
การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที  1 :

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน

6.2 ตราสาร Basel III

6.3 derivatives ที มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1  6.2

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

7 derivatives ดังนี 

7.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มี
วัตถุประสงค์เพื อ
การลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

7.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มิใช่
เพื อการลดความเสี ยง
(nonhedging)

global exposure limit

7.2.1 กรณีกองทุนไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV

7.2.2 กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า

ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนด
** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)5

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าว
ของเจ้าหนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่
ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

1.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสาร
ที ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง
เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดย
บุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. บล.

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1.1) มีขนาดเล็ก

(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัด
เก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที 
กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั น
(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที 
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 
ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อ
กัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้
ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เป็นไปตามที กําหนดนั น
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมื อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อ
ย่อ

คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UDB
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UDB
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื อ
ย่อ : UDBA)

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื อ
ย่อ : UDBN)

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทําการซื อขาย วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวัน
ทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวัน
ทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดให้จัดทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟื นฟู” กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคาร
กลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ”์ กองทุนรวมที จัดตั งขึ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  1 กรกฎาคม พ.ศ.
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“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จน
ครบกําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกอง
ทุนรวมหรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื น
ฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra
Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สิน
ที ต้องการลดความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที 
มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบ
เคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียก
คืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ
เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ”์ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุน
ฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที รัฐบาลต่าง
ประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่
รวมถึงตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
สถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลาย
รายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการ
ในการซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอ
ขายยินยอมที จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” บริษัทเงินทุน

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้
ทําการซื อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที 
6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก
ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย ต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง เดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื นใด

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผย
แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5
ส่วนที  5 ของประกาศที ทน.14/2560

“credit derivatives” derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระ
ผูกพันที จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มี
ผลต่อการชําระหนี  (credit event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความ
เสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อ
ตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” ความเสี ยงด้าน FX

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized
exchange”

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการ
คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade” credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายใน
ประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“Nonretail MF” กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ ง
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที 
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐาน
สากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อ
รองซื อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับ
ตราสารนั น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“SN” ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที 
อยู่ ซึ งเป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของ
ประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อ
เพื อธุรกิจหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(Transferable
Subscription Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund) The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Global Dynamic Bond Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UDB 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนได้อย่าง
เหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวันทําการ
ใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย
: 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของการสั ง
ซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี 
เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อน
วันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนที ดีในระยะยาว ให้แก่ผู้ลงทุนที 
สามารถยอมรับความเสี ยงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
เพียงกองทุนเดียว และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive
management) 2. The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ไม่มี สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ไม่มีดัชนีชี วัด เนื องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหาร
จัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที หลากหลาย ดังนั น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี วัดใดที เหมาะสมกับรูปแบบ
การลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี วัด (Benchmark) ใด ที เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีความเสี ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond
(Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป (Retail Fund) จัดตั งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) และจดทะเบียนที ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทั งนี กองทุนหลักบริหาร
จัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ซึ งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นสมาชิกของ IOSCO
และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจาก
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที ให้ผล
ตอบแทนสูง ซึ งรวมถึงตราสารหนี ที มีความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(High Yield Bonds) ตราสารหนี ที ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment
grade) ตราสารหนี ภาครัฐ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forwards) ที อ้างอิงกับอัตราแลก
เปลี ยน เพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาฟิวเจอร์ (Futures) ที มีตัวแปร
อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย (duration) สัญญา swaps และ options ที อ้างอิงกับ credit
(Credit Default Swap and Option) เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกุลเงินยูโร
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนําเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลัก
ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ/หรือช่องทางอื นใดโดยเร็ว นับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มี underlying เป็นตราสาร
กึ งหนี กึ งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นใด ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
เพิ มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ ทั งนี 
กองทุนนี อาจจะลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือเงินฝาก ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment Grade) หรือที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) 

ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ รวมถึงลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(3) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุน
หลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได้

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

บริษัทจัดการ :  
(Management Company)

Jupiter Asset Management International S.A.

วันที จัดตั งกองทุน : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี ที ความเสี ยงสูง (High Yield
bond)  ตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond)  ตราสารหนี ที มี
อันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้ ( Inves tment  g rade)   ตราสารหนี ภาครัฐ
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  เพื อ
เพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))  ซึ ง
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญา Forwards  ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเพื อป้องกันความ
เสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญา Futures  ที มี
ตัวแปรอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย  ( D u r a t i o n )
สัญญา Swaps และ Options ที อ้างอิงกับเครดิต (Credit Default Swap and Option)
เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี ภายใต้อัตราส่วนการลงทุนที กําหนด กองทุนหลักยังสามารถที จะป้องกันความเสี ยง
จากการเปลี ยนแปลงของราคาตลาด  (directional risk)  โดยใช้สัญญา futures ที อ้างอิง
กับ index  และ/หรือ เงินสด รวมถึงสามารถที จะลงทุนในตราสารหนี และใบสําคัญแสดง
สิทธิที อ้างอิงกับตราสารที เปลี ยนมือได ้(transferable securities)  และสามารถเข้าทํา
สัญญาออปชั น options  สัญญาฟิวเจอร์ futures  สัญญา portfolio swaps (ซึ งรวมถึง
credit default swaps) สัญญาฟอร์เวิร์ด forwards ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเงิน และ
มีไว้ซึ งสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อการดําเนินงานได้

ประเทศที จดทะเบียนจัดตั ง Luxembourg (UCITS)
วันทําการซื อขาย ทุกวันทําการซื อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ : ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน :

Depositary: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Administrator: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Bloomberg Ticker : Bloomberg Ticker: JUPDBIA LX

Website https://www.jupiteram.com/sg/en

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั งนี กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในวันทําการซื อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก โดยคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป โดยจะให้ลําดับความ
สําคัญก่อนคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที กองทุนหลักได้รับในวันนั น ดังนั น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จึงอาจต้อง
จัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที กองทุนหลักมีการทยอย
รับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ งอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ อาจแตก
ต่างจากกองทุนหลัก และอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ไม่ได้เคลื อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เนื องจาก Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนา
มิค บอนด์ ฟันด์ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที 
จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุล
เงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Jupiter Asset Management International S.A. หรือไม่ก็ได้
และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยพลัน
(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี 
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III 

1.4 ศุกูก

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1  9 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade 
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บลจ. ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บลจ. สามารถ
บังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อ
ทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั น ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมดในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบ ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะ ในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ ม
เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น
ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อขายใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.4 ศุกูกต่างประเทศ

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มี
การซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

3 ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั งนี ตามรายชื อประเทศที 
สํานักงานกําหนด
4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที  MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนั น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของ MF นั น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั น
5 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิดcredit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที 
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%1

5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทนุ หรือศุกูกที ผู้ออก
จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5.2.3.9 บล.

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุนใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผ ู ้
ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade

6.1.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing

6.1.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2

6.1.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6.2 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo

6.2.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมื อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ
national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale ได ้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 25% หรือ

(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดัง
กล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่ MF
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 Reverse repo ไม่เกิน 25%

4 Securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 : อัตราส่วน
การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที  1 :

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน

6.2 ตราสาร Basel III

6.3 derivatives ที มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1  6.2

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

7 derivatives ดังนี 

7.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มี
วัตถุประสงค์เพื อ
การลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

7.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มิใช่
เพื อการลดความเสี ยง
(nonhedging)

global exposure limit

7.2.1 กรณีกองทุนไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV

7.2.2 กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า

ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนด
** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)5

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าว
ของเจ้าหนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่
ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

1.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสาร
ที ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง
เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดย
บุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. บล.

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1.1) มีขนาดเล็ก

(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัด
เก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที 
กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั น
(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที 
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 
ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อ
กัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้
ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เป็นไปตามที กําหนดนั น
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมื อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อ
ย่อ

คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UDB
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UDB
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื อ
ย่อ : UDBA)

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื อ
ย่อ : UDBN)

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทําการซื อขาย วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวัน
ทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวัน
ทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดให้จัดทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟื นฟู” กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคาร
กลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ”์ กองทุนรวมที จัดตั งขึ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  1 กรกฎาคม พ.ศ.
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“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จน
ครบกําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกอง
ทุนรวมหรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื น
ฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra
Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สิน
ที ต้องการลดความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที 
มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบ
เคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียก
คืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ
เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ”์ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุน
ฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที รัฐบาลต่าง
ประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่
รวมถึงตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
สถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลาย
รายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการ
ในการซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอ
ขายยินยอมที จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” บริษัทเงินทุน

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้
ทําการซื อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที 
6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก
ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย ต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง เดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื นใด

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผย
แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5
ส่วนที  5 ของประกาศที ทน.14/2560

“credit derivatives” derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระ
ผูกพันที จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มี
ผลต่อการชําระหนี  (credit event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความ
เสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อ
ตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” ความเสี ยงด้าน FX

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized
exchange”

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการ
คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade” credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายใน
ประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“Nonretail MF” กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ ง
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที 
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐาน
สากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อ
รองซื อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับ
ตราสารนั น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“SN” ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที 
อยู่ ซึ งเป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของ
ประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อ
เพื อธุรกิจหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(Transferable
Subscription Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund) The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Global Dynamic Bond Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UDB 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนได้อย่าง
เหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวันทําการ
ใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย
: 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของการสั ง
ซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี 
เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อน
วันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนที ดีในระยะยาว ให้แก่ผู้ลงทุนที 
สามารถยอมรับความเสี ยงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
เพียงกองทุนเดียว และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive
management) 2. The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ไม่มี สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ไม่มีดัชนีชี วัด เนื องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหาร
จัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที หลากหลาย ดังนั น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี วัดใดที เหมาะสมกับรูปแบบ
การลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี วัด (Benchmark) ใด ที เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีความเสี ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond
(Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป (Retail Fund) จัดตั งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) และจดทะเบียนที ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทั งนี กองทุนหลักบริหาร
จัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ซึ งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นสมาชิกของ IOSCO
และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจาก
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที ให้ผล
ตอบแทนสูง ซึ งรวมถึงตราสารหนี ที มีความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(High Yield Bonds) ตราสารหนี ที ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment
grade) ตราสารหนี ภาครัฐ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forwards) ที อ้างอิงกับอัตราแลก
เปลี ยน เพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาฟิวเจอร์ (Futures) ที มีตัวแปร
อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย (duration) สัญญา swaps และ options ที อ้างอิงกับ credit
(Credit Default Swap and Option) เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกุลเงินยูโร
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนําเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลัก
ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ/หรือช่องทางอื นใดโดยเร็ว นับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มี underlying เป็นตราสาร
กึ งหนี กึ งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นใด ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
เพิ มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ ทั งนี 
กองทุนนี อาจจะลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือเงินฝาก ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment Grade) หรือที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) 

ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ รวมถึงลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(3) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุน
หลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได้

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

บริษัทจัดการ :  
(Management Company)

Jupiter Asset Management International S.A.

วันที จัดตั งกองทุน : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี ที ความเสี ยงสูง (High Yield
bond)  ตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond)  ตราสารหนี ที มี
อันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้ ( Inves tment  g rade)   ตราสารหนี ภาครัฐ
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  เพื อ
เพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))  ซึ ง
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญา Forwards  ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเพื อป้องกันความ
เสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญา Futures  ที มี
ตัวแปรอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย  ( D u r a t i o n )
สัญญา Swaps และ Options ที อ้างอิงกับเครดิต (Credit Default Swap and Option)
เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี ภายใต้อัตราส่วนการลงทุนที กําหนด กองทุนหลักยังสามารถที จะป้องกันความเสี ยง
จากการเปลี ยนแปลงของราคาตลาด  (directional risk)  โดยใช้สัญญา futures ที อ้างอิง
กับ index  และ/หรือ เงินสด รวมถึงสามารถที จะลงทุนในตราสารหนี และใบสําคัญแสดง
สิทธิที อ้างอิงกับตราสารที เปลี ยนมือได ้(transferable securities)  และสามารถเข้าทํา
สัญญาออปชั น options  สัญญาฟิวเจอร์ futures  สัญญา portfolio swaps (ซึ งรวมถึง
credit default swaps) สัญญาฟอร์เวิร์ด forwards ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเงิน และ
มีไว้ซึ งสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อการดําเนินงานได้

ประเทศที จดทะเบียนจัดตั ง Luxembourg (UCITS)
วันทําการซื อขาย ทุกวันทําการซื อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ : ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน :

Depositary: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Administrator: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Bloomberg Ticker : Bloomberg Ticker: JUPDBIA LX

Website https://www.jupiteram.com/sg/en

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั งนี กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในวันทําการซื อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก โดยคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป โดยจะให้ลําดับความ
สําคัญก่อนคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที กองทุนหลักได้รับในวันนั น ดังนั น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จึงอาจต้อง
จัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที กองทุนหลักมีการทยอย
รับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ งอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ อาจแตก
ต่างจากกองทุนหลัก และอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ไม่ได้เคลื อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เนื องจาก Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนา
มิค บอนด์ ฟันด์ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที 
จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุล
เงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Jupiter Asset Management International S.A. หรือไม่ก็ได้
และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยพลัน
(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี 
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III 

1.4 ศุกูก

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1  9 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade 
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บลจ. ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บลจ. สามารถ
บังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อ
ทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั น ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมดในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบ ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะ ในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ ม
เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น
ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อขายใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.4 ศุกูกต่างประเทศ

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มี
การซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

3 ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั งนี ตามรายชื อประเทศที 
สํานักงานกําหนด
4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที  MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนั น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของ MF นั น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั น
5 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิดcredit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที 
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%1

5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทนุ หรือศุกูกที ผู้ออก
จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5.2.3.9 บล.

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุนใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผ ู ้
ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade

6.1.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing

6.1.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2

6.1.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6.2 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo

6.2.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมื อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ
national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale ได ้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 25% หรือ

(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดัง
กล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่ MF
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 Reverse repo ไม่เกิน 25%

4 Securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 : อัตราส่วน
การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที  1 :

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน

6.2 ตราสาร Basel III

6.3 derivatives ที มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1  6.2

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

7 derivatives ดังนี 

7.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มี
วัตถุประสงค์เพื อ
การลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

7.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มิใช่
เพื อการลดความเสี ยง
(nonhedging)

global exposure limit

7.2.1 กรณีกองทุนไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV

7.2.2 กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า

ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนด
** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)5

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าว
ของเจ้าหนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่
ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

1.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสาร
ที ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง
เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดย
บุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. บล.

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1.1) มีขนาดเล็ก

(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัด
เก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที 
กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั น
(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที 
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 
ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อ
กัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้
ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เป็นไปตามที กําหนดนั น
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมื อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อ
ย่อ

คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UDB
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UDB
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื อ
ย่อ : UDBA)

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื อ
ย่อ : UDBN)

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทําการซื อขาย วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวัน
ทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวัน
ทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดให้จัดทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟื นฟู” กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคาร
กลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ”์ กองทุนรวมที จัดตั งขึ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  1 กรกฎาคม พ.ศ.
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“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จน
ครบกําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกอง
ทุนรวมหรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื น
ฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra
Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สิน
ที ต้องการลดความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที 
มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบ
เคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียก
คืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ
เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ”์ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุน
ฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที รัฐบาลต่าง
ประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่
รวมถึงตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
สถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลาย
รายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการ
ในการซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอ
ขายยินยอมที จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” บริษัทเงินทุน

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้
ทําการซื อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที 
6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก
ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย ต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง เดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื นใด

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผย
แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5
ส่วนที  5 ของประกาศที ทน.14/2560

“credit derivatives” derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระ
ผูกพันที จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มี
ผลต่อการชําระหนี  (credit event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความ
เสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อ
ตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” ความเสี ยงด้าน FX

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized
exchange”

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการ
คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade” credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายใน
ประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“Nonretail MF” กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ ง
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที 
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐาน
สากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อ
รองซื อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับ
ตราสารนั น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“SN” ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที 
อยู่ ซึ งเป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของ
ประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อ
เพื อธุรกิจหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(Transferable
Subscription Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund) The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Global Dynamic Bond Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UDB 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนได้อย่าง
เหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวันทําการ
ใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย
: 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของการสั ง
ซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี 
เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อน
วันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนที ดีในระยะยาว ให้แก่ผู้ลงทุนที 
สามารถยอมรับความเสี ยงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
เพียงกองทุนเดียว และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive
management) 2. The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ไม่มี สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ไม่มีดัชนีชี วัด เนื องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหาร
จัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที หลากหลาย ดังนั น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี วัดใดที เหมาะสมกับรูปแบบ
การลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี วัด (Benchmark) ใด ที เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีความเสี ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond
(Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป (Retail Fund) จัดตั งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) และจดทะเบียนที ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทั งนี กองทุนหลักบริหาร
จัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ซึ งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นสมาชิกของ IOSCO
และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจาก
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที ให้ผล
ตอบแทนสูง ซึ งรวมถึงตราสารหนี ที มีความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(High Yield Bonds) ตราสารหนี ที ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment
grade) ตราสารหนี ภาครัฐ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forwards) ที อ้างอิงกับอัตราแลก
เปลี ยน เพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาฟิวเจอร์ (Futures) ที มีตัวแปร
อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย (duration) สัญญา swaps และ options ที อ้างอิงกับ credit
(Credit Default Swap and Option) เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกุลเงินยูโร
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนําเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลัก
ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ/หรือช่องทางอื นใดโดยเร็ว นับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มี underlying เป็นตราสาร
กึ งหนี กึ งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นใด ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
เพิ มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ ทั งนี 
กองทุนนี อาจจะลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือเงินฝาก ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment Grade) หรือที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) 

ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ รวมถึงลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(3) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุน
หลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได้

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

บริษัทจัดการ :  
(Management Company)

Jupiter Asset Management International S.A.

วันที จัดตั งกองทุน : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี ที ความเสี ยงสูง (High Yield
bond)  ตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond)  ตราสารหนี ที มี
อันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้ ( Inves tment  g rade)   ตราสารหนี ภาครัฐ
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  เพื อ
เพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))  ซึ ง
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญา Forwards  ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเพื อป้องกันความ
เสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญา Futures  ที มี
ตัวแปรอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย  ( D u r a t i o n )
สัญญา Swaps และ Options ที อ้างอิงกับเครดิต (Credit Default Swap and Option)
เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี ภายใต้อัตราส่วนการลงทุนที กําหนด กองทุนหลักยังสามารถที จะป้องกันความเสี ยง
จากการเปลี ยนแปลงของราคาตลาด  (directional risk)  โดยใช้สัญญา futures ที อ้างอิง
กับ index  และ/หรือ เงินสด รวมถึงสามารถที จะลงทุนในตราสารหนี และใบสําคัญแสดง
สิทธิที อ้างอิงกับตราสารที เปลี ยนมือได ้(transferable securities)  และสามารถเข้าทํา
สัญญาออปชั น options  สัญญาฟิวเจอร์ futures  สัญญา portfolio swaps (ซึ งรวมถึง
credit default swaps) สัญญาฟอร์เวิร์ด forwards ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเงิน และ
มีไว้ซึ งสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อการดําเนินงานได้

ประเทศที จดทะเบียนจัดตั ง Luxembourg (UCITS)
วันทําการซื อขาย ทุกวันทําการซื อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ : ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน :

Depositary: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Administrator: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Bloomberg Ticker : Bloomberg Ticker: JUPDBIA LX

Website https://www.jupiteram.com/sg/en

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั งนี กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในวันทําการซื อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก โดยคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป โดยจะให้ลําดับความ
สําคัญก่อนคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที กองทุนหลักได้รับในวันนั น ดังนั น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จึงอาจต้อง
จัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที กองทุนหลักมีการทยอย
รับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ งอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ อาจแตก
ต่างจากกองทุนหลัก และอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ไม่ได้เคลื อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เนื องจาก Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนา
มิค บอนด์ ฟันด์ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที 
จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุล
เงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Jupiter Asset Management International S.A. หรือไม่ก็ได้
และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยพลัน
(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี 
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III 

1.4 ศุกูก

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1  9 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade 
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บลจ. ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บลจ. สามารถ
บังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อ
ทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั น ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมดในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบ ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะ ในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ ม
เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น
ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อขายใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.4 ศุกูกต่างประเทศ

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มี
การซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

3 ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั งนี ตามรายชื อประเทศที 
สํานักงานกําหนด
4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที  MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนั น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของ MF นั น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั น
5 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิดcredit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที 
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%1

5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทนุ หรือศุกูกที ผู้ออก
จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5.2.3.9 บล.

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุนใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผ ู ้
ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade

6.1.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing

6.1.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2

6.1.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6.2 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo

6.2.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมื อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ
national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale ได ้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 25% หรือ

(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดัง
กล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่ MF
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 Reverse repo ไม่เกิน 25%

4 Securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 : อัตราส่วน
การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที  1 :

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน

6.2 ตราสาร Basel III

6.3 derivatives ที มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1  6.2

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

7 derivatives ดังนี 

7.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มี
วัตถุประสงค์เพื อ
การลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

7.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มิใช่
เพื อการลดความเสี ยง
(nonhedging)

global exposure limit

7.2.1 กรณีกองทุนไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV

7.2.2 กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า

ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนด
** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)5

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าว
ของเจ้าหนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่
ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

1.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสาร
ที ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง
เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดย
บุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. บล.

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1.1) มีขนาดเล็ก

(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัด
เก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที 
กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั น
(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที 
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 
ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อ
กัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้
ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เป็นไปตามที กําหนดนั น
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมื อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อ
ย่อ

คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UDB
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UDB
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื อ
ย่อ : UDBA)

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื อ
ย่อ : UDBN)

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทําการซื อขาย วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวัน
ทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวัน
ทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดให้จัดทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟื นฟู” กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคาร
กลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ”์ กองทุนรวมที จัดตั งขึ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  1 กรกฎาคม พ.ศ.
2546

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จน
ครบกําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกอง
ทุนรวมหรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื น
ฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra
Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สิน
ที ต้องการลดความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที 
มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบ
เคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียก
คืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ
เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ”์ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุน
ฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที รัฐบาลต่าง
ประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่
รวมถึงตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
สถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลาย
รายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการ
ในการซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอ
ขายยินยอมที จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” บริษัทเงินทุน

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้
ทําการซื อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที 
6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก
ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย ต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง เดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื นใด

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผย
แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5
ส่วนที  5 ของประกาศที ทน.14/2560

“credit derivatives” derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระ
ผูกพันที จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มี
ผลต่อการชําระหนี  (credit event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความ
เสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อ
ตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” ความเสี ยงด้าน FX

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized
exchange”

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการ
คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade” credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายใน
ประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“Nonretail MF” กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ ง
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที 
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐาน
สากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อ
รองซื อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับ
ตราสารนั น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“SN” ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที 
อยู่ ซึ งเป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของ
ประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อ
เพื อธุรกิจหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(Transferable
Subscription Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund) The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Global Dynamic Bond Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UDB 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนได้อย่าง
เหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวันทําการ
ใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย
: 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของการสั ง
ซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี 
เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อน
วันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนที ดีในระยะยาว ให้แก่ผู้ลงทุนที 
สามารถยอมรับความเสี ยงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
เพียงกองทุนเดียว และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive
management) 2. The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ไม่มี สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ไม่มีดัชนีชี วัด เนื องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหาร
จัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที หลากหลาย ดังนั น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี วัดใดที เหมาะสมกับรูปแบบ
การลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี วัด (Benchmark) ใด ที เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีความเสี ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond
(Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป (Retail Fund) จัดตั งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) และจดทะเบียนที ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทั งนี กองทุนหลักบริหาร
จัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ซึ งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นสมาชิกของ IOSCO
และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจาก
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที ให้ผล
ตอบแทนสูง ซึ งรวมถึงตราสารหนี ที มีความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(High Yield Bonds) ตราสารหนี ที ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment
grade) ตราสารหนี ภาครัฐ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forwards) ที อ้างอิงกับอัตราแลก
เปลี ยน เพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาฟิวเจอร์ (Futures) ที มีตัวแปร
อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย (duration) สัญญา swaps และ options ที อ้างอิงกับ credit
(Credit Default Swap and Option) เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกุลเงินยูโร
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนําเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลัก
ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ/หรือช่องทางอื นใดโดยเร็ว นับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มี underlying เป็นตราสาร
กึ งหนี กึ งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นใด ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
เพิ มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ ทั งนี 
กองทุนนี อาจจะลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือเงินฝาก ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment Grade) หรือที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) 

ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ รวมถึงลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(3) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุน
หลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได้

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

บริษัทจัดการ :  
(Management Company)

Jupiter Asset Management International S.A.

วันที จัดตั งกองทุน : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี ที ความเสี ยงสูง (High Yield
bond)  ตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond)  ตราสารหนี ที มี
อันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้ ( Inves tment  g rade)   ตราสารหนี ภาครัฐ
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  เพื อ
เพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))  ซึ ง
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญา Forwards  ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเพื อป้องกันความ
เสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญา Futures  ที มี
ตัวแปรอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย  ( D u r a t i o n )
สัญญา Swaps และ Options ที อ้างอิงกับเครดิต (Credit Default Swap and Option)
เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี ภายใต้อัตราส่วนการลงทุนที กําหนด กองทุนหลักยังสามารถที จะป้องกันความเสี ยง
จากการเปลี ยนแปลงของราคาตลาด  (directional risk)  โดยใช้สัญญา futures ที อ้างอิง
กับ index  และ/หรือ เงินสด รวมถึงสามารถที จะลงทุนในตราสารหนี และใบสําคัญแสดง
สิทธิที อ้างอิงกับตราสารที เปลี ยนมือได ้(transferable securities)  และสามารถเข้าทํา
สัญญาออปชั น options  สัญญาฟิวเจอร์ futures  สัญญา portfolio swaps (ซึ งรวมถึง
credit default swaps) สัญญาฟอร์เวิร์ด forwards ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเงิน และ
มีไว้ซึ งสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อการดําเนินงานได้

ประเทศที จดทะเบียนจัดตั ง Luxembourg (UCITS)
วันทําการซื อขาย ทุกวันทําการซื อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ : ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน :

Depositary: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Administrator: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Bloomberg Ticker : Bloomberg Ticker: JUPDBIA LX

Website https://www.jupiteram.com/sg/en

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั งนี กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในวันทําการซื อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก โดยคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป โดยจะให้ลําดับความ
สําคัญก่อนคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที กองทุนหลักได้รับในวันนั น ดังนั น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จึงอาจต้อง
จัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที กองทุนหลักมีการทยอย
รับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ งอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ อาจแตก
ต่างจากกองทุนหลัก และอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ไม่ได้เคลื อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เนื องจาก Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนา
มิค บอนด์ ฟันด์ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที 
จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุล
เงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Jupiter Asset Management International S.A. หรือไม่ก็ได้
และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยพลัน
(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี 
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III 

1.4 ศุกูก

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1  9 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade 
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บลจ. ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บลจ. สามารถ
บังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อ
ทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั น ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมดในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบ ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะ ในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ ม
เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น
ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อขายใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.4 ศุกูกต่างประเทศ

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มี
การซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

3 ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั งนี ตามรายชื อประเทศที 
สํานักงานกําหนด
4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที  MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนั น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของ MF นั น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั น
5 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิดcredit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที 
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%1

5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทนุ หรือศุกูกที ผู้ออก
จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5.2.3.9 บล.

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุนใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผ ู ้
ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade

6.1.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing

6.1.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2

6.1.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6.2 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo

6.2.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมื อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ
national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale ได ้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 25% หรือ

(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดัง
กล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่ MF
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 Reverse repo ไม่เกิน 25%

4 Securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 : อัตราส่วน
การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที  1 :

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน

6.2 ตราสาร Basel III

6.3 derivatives ที มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1  6.2

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

7 derivatives ดังนี 

7.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มี
วัตถุประสงค์เพื อ
การลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

7.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มิใช่
เพื อการลดความเสี ยง
(nonhedging)

global exposure limit

7.2.1 กรณีกองทุนไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV

7.2.2 กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า

ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนด
** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)5

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าว
ของเจ้าหนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่
ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

1.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสาร
ที ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง
เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดย
บุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. บล.

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1.1) มีขนาดเล็ก

(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัด
เก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที 
กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั น
(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที 
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 
ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อ
กัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้
ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เป็นไปตามที กําหนดนั น
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมื อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อ
ย่อ

คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UDB
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UDB
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายคําศัพท์

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื อ
ย่อ : UDBA)

“หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต”ิ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื อ
ย่อ : UDBN)

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทําการซื อขาย วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวัน
ทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวัน
ทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดให้จัดทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟื นฟู” กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคาร
กลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)

“กองทุนรวมวายุภักษ”์ กองทุนรวมที จัดตั งขึ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  1 กรกฎาคม พ.ศ.
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“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จน
ครบกําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกอง
ทุนรวมหรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื น
ฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra
Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สิน
ที ต้องการลดความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที 
มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบ
เคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียก
คืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ
เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ”์ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุน
ฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที รัฐบาลต่าง
ประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่
รวมถึงตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
สถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลาย
รายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการ
ในการซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอ
ขายยินยอมที จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” บริษัทเงินทุน

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้
ทําการซื อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด
ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏ
ในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที 
6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก
ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมใน
ตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย ต่าง
ประเทศซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง เดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื นใด

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผย
แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5
ส่วนที  5 ของประกาศที ทน.14/2560

“credit derivatives” derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระ
ผูกพันที จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มี
ผลต่อการชําระหนี  (credit event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความ
เสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อ
ตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” ความเสี ยงด้าน FX

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized
exchange”

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการ
คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดัง
กล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade” credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายใน
ประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“Nonretail MF” กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ ง
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที 
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐาน
สากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อ
รองซื อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับ
ตราสารนั น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“SN” ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที 
อยู่ ซึ งเป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของ
ประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อ
เพื อธุรกิจหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(Transferable
Subscription Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

กองทุนหลัก (Master Fund) The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Global Dynamic Bond Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UDB 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนได้อย่าง
เหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวันทําการ
ใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย
: 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UDBN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของการสั ง
ซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี 
เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อน
วันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และสร้างผลตอบแทนที ดีในระยะยาว ให้แก่ผู้ลงทุนที 
สามารถยอมรับความเสี ยงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
เพียงกองทุนเดียว และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive
management) 2. The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ไม่มี สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ไม่มีดัชนีชี วัด เนื องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหาร
จัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที หลากหลาย ดังนั น บริษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี วัดใดที เหมาะสมกับรูปแบบ
การลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี วัด (Benchmark) ใด ที เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีความเสี ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond
(Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป (Retail Fund) จัดตั งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) และจดทะเบียนที ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทั งนี กองทุนหลักบริหาร
จัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ซึ งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นสมาชิกของ IOSCO
และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจาก
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที ให้ผล
ตอบแทนสูง ซึ งรวมถึงตราสารหนี ที มีความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(High Yield Bonds) ตราสารหนี ที ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment
grade) ตราสารหนี ภาครัฐ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forwards) ที อ้างอิงกับอัตราแลก
เปลี ยน เพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาฟิวเจอร์ (Futures) ที มีตัวแปร
อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย (duration) สัญญา swaps และ options ที อ้างอิงกับ credit
(Credit Default Swap and Option) เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกุลเงินยูโร
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนําเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลัก
ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ/หรือช่องทางอื นใดโดยเร็ว นับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มี underlying เป็นตราสาร
กึ งหนี กึ งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นใด ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
เพิ มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ ทั งนี 
กองทุนนี อาจจะลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือเงินฝาก ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment Grade) หรือที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) 

ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ รวมถึงลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(3) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุน
หลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานได้

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ

ลักษณะสําคัญของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

บริษัทจัดการ :  
(Management Company)

Jupiter Asset Management International S.A.

วันที จัดตั งกองทุน : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื อให้ได้รับผลตอบแทนที ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั วโลก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี ที ความเสี ยงสูง (High Yield
bond)  ตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond)  ตราสารหนี ที มี
อันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้ ( Inves tment  g rade)   ตราสารหนี ภาครัฐ
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี อื นๆ

นอกจากนี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  เพื อ
เพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))  ซึ ง
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสัญญา Forwards  ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเพื อป้องกันความ
เสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินเมื อแปลงกลับมาเป็นเงินสกุลยูโร สัญญา Futures  ที มี
ตัวแปรอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยเพื อป้องกันความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย  ( D u r a t i o n )
สัญญา Swaps และ Options ที อ้างอิงกับเครดิต (Credit Default Swap and Option)
เพื อป้องกันความเสี ยงด้านเครดิต โดยไม่ใช่เพื อการลงทุน

ทั งนี ภายใต้อัตราส่วนการลงทุนที กําหนด กองทุนหลักยังสามารถที จะป้องกันความเสี ยง
จากการเปลี ยนแปลงของราคาตลาด  (directional risk)  โดยใช้สัญญา futures ที อ้างอิง
กับ index  และ/หรือ เงินสด รวมถึงสามารถที จะลงทุนในตราสารหนี และใบสําคัญแสดง
สิทธิที อ้างอิงกับตราสารที เปลี ยนมือได ้(transferable securities)  และสามารถเข้าทํา
สัญญาออปชั น options  สัญญาฟิวเจอร์ futures  สัญญา portfolio swaps (ซึ งรวมถึง
credit default swaps) สัญญาฟอร์เวิร์ด forwards ที อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี ยนเงิน และ
มีไว้ซึ งสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อการดําเนินงานได้

ประเทศที จดทะเบียนจัดตั ง Luxembourg (UCITS)
วันทําการซื อขาย ทุกวันทําการซื อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ : ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน :

Depositary: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Administrator: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Bloomberg Ticker : Bloomberg Ticker: JUPDBIA LX

Website https://www.jupiteram.com/sg/en

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั งนี กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในวันทําการซื อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก โดยคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป โดยจะให้ลําดับความ
สําคัญก่อนคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที กองทุนหลักได้รับในวันนั น ดังนั น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จึงอาจต้อง
จัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที กองทุนหลักมีการทยอย
รับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ งอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ อาจแตก
ต่างจากกองทุนหลัก และอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ไม่ได้เคลื อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เนื องจาก Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนา
มิค บอนด์ ฟันด์ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที 
จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุล
เงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Jupiter Asset Management International S.A. หรือไม่ก็ได้
และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยพลัน
(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี 
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III 

1.4 ศุกูก

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1  9 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade 
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บลจ. ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้
เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บลจ. สามารถ
บังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อ
ทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั น ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมดในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบ ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะ ในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ ม
เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น
ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อขายใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป

1. ประเภทตราสารต่างประเทศ
1.1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
(1) พันธบัตร
(2) ตั วเงินคลัง
(3) หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4) ตั วแลกเงิน
(5) ตั วสัญญาใช้เงิน
(6) ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
(7) ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที ม ีUnderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(8) ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม (1) – (7) ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
ทั งนี หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ งหนี กึ งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั นมา บริษัทจัดการจะจําหน่ายหุ้นที 
ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที กองทุนรวมได้รับหุ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุน
ในหุ้นดังกล่าว

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.4 ศุกูกต่างประเทศ

1.5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1  2.3 
2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มี
การซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

3 ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั งนี ตามรายชื อประเทศที 
สํานักงานกําหนด
4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที  MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนั น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของ MF นั น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั น
5 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event 
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณ ีunderlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที มีองค์ประกอบทั งหมดเป็นหรือเกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น
3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั งนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าที อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้องชําระหนี ตาม
ข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานกําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิดcredit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที 
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%1

5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทนุ หรือศุกูกที ผู้ออก
จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5.2.3.9 บล.

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุนใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผ ู ้
ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade

6.1.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีราย
ละเอียดตามแบบ filing

6.1.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2

6.1.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6.2 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo

6.2.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 10% หรือ

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมื อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ
national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit
rating แบบ national scale ได ้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 25% หรือ

(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดัง
กล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 B/E หรือ P/N ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่ MF
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 Reverse repo ไม่เกิน 25%

4 Securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 : อัตราส่วน
การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที  1 :

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

6 ทรัพย์สินดังนี 

6.1 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน

6.2 ตราสาร Basel III

6.3 derivatives ที มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1  6.2

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

7 derivatives ดังนี 

7.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มี
วัตถุประสงค์เพื อ
การลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

7.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ที มิใช่
เพื อการลดความเสี ยง
(nonhedging)

global exposure limit

7.2.1 กรณีกองทุนไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV

7.2.2 กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซับซ้อน4

จํากัด net exposure ที เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า

ความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีความซับซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนด
** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)5

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าว
ของเจ้าหนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่
ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

1.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสาร
ที ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง
เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดย
บุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. บล.

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1.1) มีขนาดเล็ก

(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

6 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัด
เก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที 
กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั น
(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที 
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 
ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อ
กัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้
ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที เป็นไปตามที กําหนดนั น
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมื อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อ
ย่อ

คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UDB
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UDB
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วยค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่
กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่า
นั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ เงินปันผล (ถ้าม)ี ร่วม
กัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิ ในฐานะ ผู้ถือหน่วยลงทุนในการลง
นามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
เปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตาม
ที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
กําหนด
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ตามเงื อนไข วัน
เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 ทั งนี การสับเปลี ยนการ
ถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

5.2.2.2 INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามใน
คําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอ ใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นไ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที 
กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ ที อาจเกิด
ขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.4 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็น
 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
 เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชี เงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภท
ออมทรัพย์ ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.
 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ
สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หลังจากที บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้รับหลักฐานการรับชําระเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้
รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
สั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ในนามของบัญชี
สั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ นที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม

5.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

5.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บรษัทจัดการเปิดขึ น

5.2.3.4 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อหลังจากที 
ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ตามวันที ที ได้รับคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื อนไขที กําหนดดังต่อไปนี 
5.2.5.1 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน

5.2.5.2 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากเกิดกรณีตาม
ที ระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงื อนไข (อายุโครงการ)” 
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่ วันสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

5.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

5.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

5.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

5.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
(ค) ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) ,  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by
phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบเปิดบัญชีหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้
ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี
โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิด
บัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้
โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการจัดสรรตามจํานวนที 
สั งซื อ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วย
ลงทุนให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที การขายหรือรับ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ ลงนามรับรองให้กับผู้สั ง
ซื อไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค
ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น
โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์
ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.

 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิก คําสั งซื อนั นๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดยบริษัทจัดการ
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบ ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านั นเพื อซื อหน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่
เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงินฝากหรือ
บัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.5 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ

บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะ
ปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ คําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนและเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อเต็ม
จํานวน
ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือ
ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระค่าซื อใน
ส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที อยู่
ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

6.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

6.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

6.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

6.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา
เสนอขายครั งแรกภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนต่อไป โดยหากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วย
ลงทุนได้ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั งนี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวันทําการที 
สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ไม่มี

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี
ละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไร
สุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow)
ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ
11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

7.4.1.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้าม)ี
และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ
หนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูลส่วน
บุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิกหรือ
เปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั น
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการใ
แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วยลงทุน
รายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วย
ลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เรื อง
อื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณี
ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามที 
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด(์“กองทุนเปิดปลายทาง”)
ได ้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มเปิดให้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือ
กองทุนอื นใดตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ นั น
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื นในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ทั งนี ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํารายการภาย
ใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั น บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ บริษัทจัดการนั น อาจ
มีกรณีที ไม่สามารถทํารายการสับเปลี ยนได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับระบบงานของตัวแทนที ทําการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล
ไดนามิค บอนด์ ฟันด”์ กับกองทุนเปิดอื นๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดที กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ น
อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลา
เดียวกันกับการส่งคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของทั งกองทุนเปิดต้นทาง
และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื อนไข หรือหลักเกณฑ์ที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคาขาย
และราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือหน่วย
ลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตาม
ที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลัก
ฐาน
(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทําการ
ถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกอง
ทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียนกองทุนสําหรับการสับ
เปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ
สับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการหรือผ
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ีและประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติม ข้อ 8. “การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตามวิธีการดังนี 
9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และ
ทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะกําหนดต่อไป

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วยจํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะ
สม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว
ได ้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีที 
เข้าเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามที ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไป
นี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิด
เผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) เมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุน
ทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วัน
ทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ คําสั งซื อหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA ไม่จ่าย
2. UDBN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

2. UDBN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผย
แพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที เกี ยวข้องกับการส่ง
เสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ
หรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจาก
การติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับกองทุนและ
ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสารกองทุน
และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื น
ใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ใน
ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่า
ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกัน
ความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณีการลงทุน
ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่า
ใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้าม)ี โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตราภาษีภาษีมูลค่า
เพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วยความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป
หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทาง
หนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น
โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื อง
ดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตรา
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บ
ตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการ
เดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน
ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมาตรฐานการบัญชี หรือ
ประกาศ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงอัตราแลก
เปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง ให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที  1 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรก
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรกซึ งมีรายได้ดอกเบี ย 1,200 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ150,000 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน = 10 บาท (ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต)ิ และสมมติมีดอกเบี ย
ค้างรับในวันแรก 1,200 บาท
รวมทั งมียอดซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

150,000.00 150,000.00 

ดอกเบี ยค้างรับในวันแรก 1,200 บาท 151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายเกี ยวกับกองทุนแต่ละชนิด ไม่มี ไม่มี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(หารด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.01)/365 = 4.14

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.0015)/365 = 0.62

4.14

0.62

4.14

0.62





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 151,195.24 151,195.24 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 15,000.00 15,000.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0797 10.0797 

วันที  2 เพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน
(จากรายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท)

วันที  2 มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

151,195.24 151,195.24 

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท 152,195.24 152,195.24 

รายการที เกี ยวข้องกับหน่วยลงทุน (บาท)

• รายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม (+5,000)

• รายการขายคืนหน่วยลงทุน (1,000)

5,000

1,000

5,000

1,000





มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

156,195.24 156,195.24 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.01)/365 = 4.28

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.0015)/365 = 0.64

4.28

0.64

4.28

0.64





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 156,190.32 156,190.32 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ น = 5,000/10.0797 =
496.0465 หน่วย

 หน่วยลงทุนลดลง = 1,000/10.0797 =
99.2093 หน่วย

15,396.8372 15,396.8372

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1443 10.1443

ตัวอย่างที  2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
วันที  1 สมมติมีการจ่ายค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15 บาท/ หน่วย

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

หน่วยลงทุนเพิ มจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(จากรายการซื อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000 บาท)

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)

156,190.32 156,190.32 0

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(+30,000)

30,000.00  30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200.00
บาท

186,190.32

188,390.32

156,190.32 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=188,390.32*156,190.32/186,190.32=
158,035.84

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=188,390.32*30,000/186,190.32=
30,354.48

188,390.32 158,035.84 30,354.48

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (หาร
ด้วย365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

กองทุนรวม = (188,390.32 x 0.01) / 365 =
5.16

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
(158,035.84 x 0.01) / 365 = 4.33

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48x 0.01) / 365 = 0.83

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(+vat)
= 0.15% ต่อปี

กองทุน = (188,390.32 x 0.0015) / 365 =
0.77

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ= 
( 158,035.84 x 0.0015) / 365 = 0.65

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48 x 0.0015) / 365 = 0.12

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.16

0.77

4.33

0.65

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(30,000/10.1443) = 2,957.3258 หน่วย 18,354.163 15,396.8372 2,957.3258

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.2639 10.2639 10.2638

วันที  2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ + ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ30,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จ่ายเงินค่ารับซื อคืนอัตโนมัติ 0.15 บาท/
หน่วย

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
2,957.3258 x 0.15 = 443.60

443.60 443.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,000 บาท
187,940.79

190,940.79

158,030.86 29,909.93

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
190,940.79 x 158,030.86 / 187,940.79
=160,553.43

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
190,940.79 x29,909.93 /
87,940.79=30,387.36

190,940.79 160,553.43 30,387.36

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อ
ปี

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.15% ต่อปี

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.23

0.78

4.40

0.66

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 190,934.78 160,548.37 30,386.41

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ443.60 / 10.2638 = 
43.2199 หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

18,310.9431

10.4274

15,396.8372

10.4274

2,914.1059

10.4274

*สมมติให ้T เป็นวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ T+1 เป็นวันจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้
ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรง
กับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุด
ทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงุทนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคา รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือ
การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าว
ด้วยหรือไม่ก็ได้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการถัดไป

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวัน
ที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง

2. ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทํารายงานแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(1) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
(ค) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
3. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
3.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 2.(ก) โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
3.2 ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 4. ให้แล้วเสร็จ และดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
3.3 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวพร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2.(ก) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3.2 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผ
ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่าย
เงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่าย
เงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

5. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือนางสาวชุติมา
วงษ์ศราพันธ์ชัย
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

นางสาวธัญพร ตั งธโนปจัย หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 
หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติแล้ว ให้ถือว่ามีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั นเสียไป
ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติตามจํานวนหน่วยลงทุนรวม
กันเกินกึ งหนึ ง เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันให้
ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดนั น
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใดหากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เนื องจากข้อจํากัดดังต่อ
ไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการเกี ยวกับการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดนั น บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองผล
3. ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
4. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ นอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
5. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที เป็นเรื องเกี ยวข้องกับการเปลี ยนแปลงระยะเวลา และหรือ ประเภท
ของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับความเห็นชอบจากทั งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้
รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
6. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อเป็นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะยื นคําขอเป็นหนังสือพร้อมทั งรายละเอียดโครงการที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมแล้ว และคํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อขอความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอแล้ว ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

20.2 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที 
บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.3 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดยวิชาชีพ
เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.4 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน
รวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.5 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิเช่น ข้อ
กําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.6 หรือในกรณีที บริษัทจัดการหรือกลุ่มยู
โอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่ม
ยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ

20.6 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้
กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการ
ออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มีลักษณะตามหลัก
เกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที 
ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที 
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนิน
การลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่ในบัญชี
ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐาน
เพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ สงวนสิทธิในการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั น
ได ้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ น หากมี
การดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีกเลี ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องอันจะทําให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอ
ขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.7.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และ
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย
เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่า
ขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.7.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการ
ในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.7.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.7.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในโครงการ และคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.7.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือนเพื อนําค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัท
ประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.7.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วย
ลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วัน
ทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.7.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า และ
เงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกันชีวิต
กําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีก
กองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3
รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลายกองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไป
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันที 
ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกัน
ชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.7.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทกําหนด

20.7.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.7.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสารจากบริษัท
จัดการ

20.7.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการ
เงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมได้ตามเงื อนไข
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดัง
กล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่
ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วยค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่
กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่า
นั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ เงินปันผล (ถ้าม)ี ร่วม
กัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิ ในฐานะ ผู้ถือหน่วยลงทุนในการลง
นามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
เปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตาม
ที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
กําหนด
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ตามเงื อนไข วัน
เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 ทั งนี การสับเปลี ยนการ
ถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

5.2.2.2 INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามใน
คําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอ ใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นไ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที 
กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ ที อาจเกิด
ขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.4 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็น
 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
 เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชี เงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภท
ออมทรัพย์ ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.
 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ
สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หลังจากที บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้รับหลักฐานการรับชําระเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้
รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
สั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ในนามของบัญชี
สั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ นที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม

5.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

5.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บรษัทจัดการเปิดขึ น

5.2.3.4 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อหลังจากที 
ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ตามวันที ที ได้รับคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื อนไขที กําหนดดังต่อไปนี 
5.2.5.1 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน

5.2.5.2 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากเกิดกรณีตาม
ที ระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงื อนไข (อายุโครงการ)” 
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่ วันสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

5.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

5.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

5.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

5.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
(ค) ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) ,  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by
phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบเปิดบัญชีหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้
ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี
โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิด
บัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้
โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการจัดสรรตามจํานวนที 
สั งซื อ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วย
ลงทุนให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที การขายหรือรับ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ ลงนามรับรองให้กับผู้สั ง
ซื อไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค
ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น
โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์
ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.

 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิก คําสั งซื อนั นๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดยบริษัทจัดการ
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบ ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านั นเพื อซื อหน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่
เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงินฝากหรือ
บัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.5 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ

บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะ
ปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ คําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนและเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อเต็ม
จํานวน
ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือ
ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระค่าซื อใน
ส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที อยู่
ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

6.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

6.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

6.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

6.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา
เสนอขายครั งแรกภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนต่อไป โดยหากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วย
ลงทุนได้ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั งนี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวันทําการที 
สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ไม่มี

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี
ละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไร
สุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow)
ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ
11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

7.4.1.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้าม)ี
และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ
หนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูลส่วน
บุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิกหรือ
เปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั น
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการใ
แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วยลงทุน
รายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วย
ลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เรื อง
อื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณี
ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามที 
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด(์“กองทุนเปิดปลายทาง”)
ได ้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มเปิดให้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือ
กองทุนอื นใดตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ นั น
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื นในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ทั งนี ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํารายการภาย
ใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั น บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ บริษัทจัดการนั น อาจ
มีกรณีที ไม่สามารถทํารายการสับเปลี ยนได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับระบบงานของตัวแทนที ทําการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล
ไดนามิค บอนด์ ฟันด”์ กับกองทุนเปิดอื นๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดที กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ น
อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลา
เดียวกันกับการส่งคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของทั งกองทุนเปิดต้นทาง
และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื อนไข หรือหลักเกณฑ์ที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคาขาย
และราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือหน่วย
ลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตาม
ที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลัก
ฐาน
(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทําการ
ถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกอง
ทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียนกองทุนสําหรับการสับ
เปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ
สับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการหรือผ
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ีและประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติม ข้อ 8. “การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตามวิธีการดังนี 
9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และ
ทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะกําหนดต่อไป

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วยจํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะ
สม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว
ได ้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีที 
เข้าเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามที ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไป
นี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิด
เผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) เมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุน
ทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วัน
ทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ คําสั งซื อหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA ไม่จ่าย
2. UDBN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

2. UDBN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผย
แพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที เกี ยวข้องกับการส่ง
เสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ
หรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจาก
การติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับกองทุนและ
ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสารกองทุน
และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื น
ใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ใน
ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่า
ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกัน
ความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณีการลงทุน
ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่า
ใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้าม)ี โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตราภาษีภาษีมูลค่า
เพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วยความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป
หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทาง
หนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น
โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื อง
ดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตรา
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บ
ตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการ
เดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน
ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมาตรฐานการบัญชี หรือ
ประกาศ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงอัตราแลก
เปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง ให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที  1 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรก
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรกซึ งมีรายได้ดอกเบี ย 1,200 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ150,000 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน = 10 บาท (ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต)ิ และสมมติมีดอกเบี ย
ค้างรับในวันแรก 1,200 บาท
รวมทั งมียอดซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

150,000.00 150,000.00 

ดอกเบี ยค้างรับในวันแรก 1,200 บาท 151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายเกี ยวกับกองทุนแต่ละชนิด ไม่มี ไม่มี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(หารด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.01)/365 = 4.14

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.0015)/365 = 0.62

4.14

0.62

4.14

0.62





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 151,195.24 151,195.24 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 15,000.00 15,000.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0797 10.0797 

วันที  2 เพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน
(จากรายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท)

วันที  2 มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

151,195.24 151,195.24 

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท 152,195.24 152,195.24 

รายการที เกี ยวข้องกับหน่วยลงทุน (บาท)

• รายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม (+5,000)

• รายการขายคืนหน่วยลงทุน (1,000)

5,000

1,000

5,000

1,000





มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

156,195.24 156,195.24 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.01)/365 = 4.28

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.0015)/365 = 0.64

4.28

0.64

4.28

0.64





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 156,190.32 156,190.32 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ น = 5,000/10.0797 =
496.0465 หน่วย

 หน่วยลงทุนลดลง = 1,000/10.0797 =
99.2093 หน่วย

15,396.8372 15,396.8372

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1443 10.1443

ตัวอย่างที  2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
วันที  1 สมมติมีการจ่ายค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15 บาท/ หน่วย

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

หน่วยลงทุนเพิ มจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(จากรายการซื อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000 บาท)

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)

156,190.32 156,190.32 0

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(+30,000)

30,000.00  30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200.00
บาท

186,190.32

188,390.32

156,190.32 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=188,390.32*156,190.32/186,190.32=
158,035.84

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=188,390.32*30,000/186,190.32=
30,354.48

188,390.32 158,035.84 30,354.48

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (หาร
ด้วย365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

กองทุนรวม = (188,390.32 x 0.01) / 365 =
5.16

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
(158,035.84 x 0.01) / 365 = 4.33

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48x 0.01) / 365 = 0.83

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(+vat)
= 0.15% ต่อปี

กองทุน = (188,390.32 x 0.0015) / 365 =
0.77

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ= 
( 158,035.84 x 0.0015) / 365 = 0.65

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48 x 0.0015) / 365 = 0.12

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.16

0.77

4.33

0.65

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(30,000/10.1443) = 2,957.3258 หน่วย 18,354.163 15,396.8372 2,957.3258

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.2639 10.2639 10.2638

วันที  2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ + ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ30,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จ่ายเงินค่ารับซื อคืนอัตโนมัติ 0.15 บาท/
หน่วย

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
2,957.3258 x 0.15 = 443.60

443.60 443.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,000 บาท
187,940.79

190,940.79

158,030.86 29,909.93

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
190,940.79 x 158,030.86 / 187,940.79
=160,553.43

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
190,940.79 x29,909.93 /
87,940.79=30,387.36

190,940.79 160,553.43 30,387.36

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อ
ปี

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.15% ต่อปี

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.23

0.78

4.40

0.66

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 190,934.78 160,548.37 30,386.41

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ443.60 / 10.2638 = 
43.2199 หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

18,310.9431

10.4274

15,396.8372

10.4274

2,914.1059

10.4274

*สมมติให ้T เป็นวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ T+1 เป็นวันจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้
ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรง
กับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุด
ทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงุทนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคา รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือ
การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าว
ด้วยหรือไม่ก็ได้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการถัดไป

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวัน
ที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง

2. ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทํารายงานแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(1) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
(ค) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
3. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
3.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 2.(ก) โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
3.2 ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 4. ให้แล้วเสร็จ และดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
3.3 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวพร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2.(ก) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3.2 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผ
ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่าย
เงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่าย
เงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

5. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือนางสาวชุติมา
วงษ์ศราพันธ์ชัย
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

นางสาวธัญพร ตั งธโนปจัย หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 
หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติแล้ว ให้ถือว่ามีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั นเสียไป
ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติตามจํานวนหน่วยลงทุนรวม
กันเกินกึ งหนึ ง เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันให้
ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดนั น
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใดหากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เนื องจากข้อจํากัดดังต่อ
ไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการเกี ยวกับการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดนั น บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองผล
3. ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
4. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ นอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
5. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที เป็นเรื องเกี ยวข้องกับการเปลี ยนแปลงระยะเวลา และหรือ ประเภท
ของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับความเห็นชอบจากทั งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้
รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
6. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อเป็นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะยื นคําขอเป็นหนังสือพร้อมทั งรายละเอียดโครงการที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมแล้ว และคํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อขอความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอแล้ว ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

20.2 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที 
บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.3 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดยวิชาชีพ
เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.4 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน
รวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.5 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิเช่น ข้อ
กําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.6 หรือในกรณีที บริษัทจัดการหรือกลุ่มยู
โอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่ม
ยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ

20.6 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้
กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการ
ออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มีลักษณะตามหลัก
เกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที 
ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที 
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนิน
การลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่ในบัญชี
ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐาน
เพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ สงวนสิทธิในการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั น
ได ้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ น หากมี
การดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีกเลี ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องอันจะทําให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอ
ขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.7.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และ
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย
เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่า
ขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.7.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการ
ในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.7.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.7.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในโครงการ และคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.7.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือนเพื อนําค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัท
ประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.7.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วย
ลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วัน
ทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.7.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า และ
เงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกันชีวิต
กําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีก
กองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3
รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลายกองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไป
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันที 
ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกัน
ชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.7.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทกําหนด

20.7.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.7.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสารจากบริษัท
จัดการ

20.7.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการ
เงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมได้ตามเงื อนไข
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดัง
กล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่
ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วยค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่
กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่า
นั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ เงินปันผล (ถ้าม)ี ร่วม
กัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิ ในฐานะ ผู้ถือหน่วยลงทุนในการลง
นามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
เปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตาม
ที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
กําหนด
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ตามเงื อนไข วัน
เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 ทั งนี การสับเปลี ยนการ
ถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

5.2.2.2 INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามใน
คําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอ ใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นไ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที 
กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ ที อาจเกิด
ขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.4 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็น
 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
 เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชี เงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภท
ออมทรัพย์ ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.
 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ
สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หลังจากที บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้รับหลักฐานการรับชําระเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้
รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
สั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ในนามของบัญชี
สั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ นที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม

5.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

5.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บรษัทจัดการเปิดขึ น

5.2.3.4 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อหลังจากที 
ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ตามวันที ที ได้รับคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื อนไขที กําหนดดังต่อไปนี 
5.2.5.1 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน

5.2.5.2 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากเกิดกรณีตาม
ที ระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงื อนไข (อายุโครงการ)” 
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่ วันสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

5.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

5.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

5.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

5.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
(ค) ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) ,  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by
phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบเปิดบัญชีหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้
ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี
โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิด
บัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้
โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการจัดสรรตามจํานวนที 
สั งซื อ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วย
ลงทุนให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที การขายหรือรับ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ ลงนามรับรองให้กับผู้สั ง
ซื อไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค
ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น
โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์
ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.

 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิก คําสั งซื อนั นๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดยบริษัทจัดการ
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบ ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านั นเพื อซื อหน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่
เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงินฝากหรือ
บัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.5 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ

บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะ
ปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ คําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนและเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อเต็ม
จํานวน
ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือ
ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระค่าซื อใน
ส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที อยู่
ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

6.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

6.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

6.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

6.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา
เสนอขายครั งแรกภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนต่อไป โดยหากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วย
ลงทุนได้ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั งนี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวันทําการที 
สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ไม่มี

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี
ละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไร
สุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow)
ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ
11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

7.4.1.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้าม)ี
และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ
หนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูลส่วน
บุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิกหรือ
เปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั น
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการใ
แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วยลงทุน
รายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วย
ลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เรื อง
อื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณี
ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามที 
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด(์“กองทุนเปิดปลายทาง”)
ได ้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มเปิดให้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือ
กองทุนอื นใดตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ นั น
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื นในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ทั งนี ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํารายการภาย
ใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั น บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ บริษัทจัดการนั น อาจ
มีกรณีที ไม่สามารถทํารายการสับเปลี ยนได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับระบบงานของตัวแทนที ทําการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล
ไดนามิค บอนด์ ฟันด”์ กับกองทุนเปิดอื นๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดที กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ น
อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลา
เดียวกันกับการส่งคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของทั งกองทุนเปิดต้นทาง
และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื อนไข หรือหลักเกณฑ์ที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคาขาย
และราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือหน่วย
ลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตาม
ที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลัก
ฐาน
(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทําการ
ถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกอง
ทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียนกองทุนสําหรับการสับ
เปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ
สับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการหรือผ
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ีและประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติม ข้อ 8. “การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตามวิธีการดังนี 
9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และ
ทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะกําหนดต่อไป

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วยจํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะ
สม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว
ได ้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีที 
เข้าเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามที ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไป
นี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิด
เผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) เมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุน
ทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วัน
ทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ คําสั งซื อหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA ไม่จ่าย
2. UDBN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

2. UDBN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผย
แพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที เกี ยวข้องกับการส่ง
เสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ
หรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจาก
การติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับกองทุนและ
ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสารกองทุน
และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื น
ใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ใน
ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่า
ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกัน
ความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณีการลงทุน
ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่า
ใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้าม)ี โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตราภาษีภาษีมูลค่า
เพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วยความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป
หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทาง
หนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น
โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื อง
ดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตรา
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บ
ตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการ
เดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน
ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมาตรฐานการบัญชี หรือ
ประกาศ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงอัตราแลก
เปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง ให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที  1 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรก
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรกซึ งมีรายได้ดอกเบี ย 1,200 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ150,000 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน = 10 บาท (ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต)ิ และสมมติมีดอกเบี ย
ค้างรับในวันแรก 1,200 บาท
รวมทั งมียอดซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

150,000.00 150,000.00 

ดอกเบี ยค้างรับในวันแรก 1,200 บาท 151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายเกี ยวกับกองทุนแต่ละชนิด ไม่มี ไม่มี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(หารด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.01)/365 = 4.14

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.0015)/365 = 0.62

4.14

0.62

4.14

0.62





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 151,195.24 151,195.24 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 15,000.00 15,000.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0797 10.0797 

วันที  2 เพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน
(จากรายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท)

วันที  2 มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

151,195.24 151,195.24 

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท 152,195.24 152,195.24 

รายการที เกี ยวข้องกับหน่วยลงทุน (บาท)

• รายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม (+5,000)

• รายการขายคืนหน่วยลงทุน (1,000)

5,000

1,000

5,000

1,000





มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

156,195.24 156,195.24 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.01)/365 = 4.28

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.0015)/365 = 0.64

4.28

0.64

4.28

0.64





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 156,190.32 156,190.32 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ น = 5,000/10.0797 =
496.0465 หน่วย

 หน่วยลงทุนลดลง = 1,000/10.0797 =
99.2093 หน่วย

15,396.8372 15,396.8372

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1443 10.1443

ตัวอย่างที  2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
วันที  1 สมมติมีการจ่ายค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15 บาท/ หน่วย

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

หน่วยลงทุนเพิ มจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(จากรายการซื อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000 บาท)

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)

156,190.32 156,190.32 0

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(+30,000)

30,000.00  30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200.00
บาท

186,190.32

188,390.32

156,190.32 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=188,390.32*156,190.32/186,190.32=
158,035.84

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=188,390.32*30,000/186,190.32=
30,354.48

188,390.32 158,035.84 30,354.48

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (หาร
ด้วย365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

กองทุนรวม = (188,390.32 x 0.01) / 365 =
5.16

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
(158,035.84 x 0.01) / 365 = 4.33

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48x 0.01) / 365 = 0.83

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(+vat)
= 0.15% ต่อปี

กองทุน = (188,390.32 x 0.0015) / 365 =
0.77

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ= 
( 158,035.84 x 0.0015) / 365 = 0.65

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48 x 0.0015) / 365 = 0.12

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.16

0.77

4.33

0.65

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(30,000/10.1443) = 2,957.3258 หน่วย 18,354.163 15,396.8372 2,957.3258

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.2639 10.2639 10.2638

วันที  2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ + ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ30,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จ่ายเงินค่ารับซื อคืนอัตโนมัติ 0.15 บาท/
หน่วย

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
2,957.3258 x 0.15 = 443.60

443.60 443.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,000 บาท
187,940.79

190,940.79

158,030.86 29,909.93

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
190,940.79 x 158,030.86 / 187,940.79
=160,553.43

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
190,940.79 x29,909.93 /
87,940.79=30,387.36

190,940.79 160,553.43 30,387.36

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อ
ปี

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.15% ต่อปี

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.23

0.78

4.40

0.66

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 190,934.78 160,548.37 30,386.41

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ443.60 / 10.2638 = 
43.2199 หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

18,310.9431

10.4274

15,396.8372

10.4274

2,914.1059

10.4274

*สมมติให ้T เป็นวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ T+1 เป็นวันจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้
ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรง
กับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุด
ทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงุทนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคา รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือ
การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าว
ด้วยหรือไม่ก็ได้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการถัดไป

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวัน
ที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง

2. ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทํารายงานแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(1) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
(ค) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
3. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
3.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 2.(ก) โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
3.2 ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 4. ให้แล้วเสร็จ และดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
3.3 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวพร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2.(ก) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3.2 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผ
ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่าย
เงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่าย
เงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

5. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือนางสาวชุติมา
วงษ์ศราพันธ์ชัย
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

นางสาวธัญพร ตั งธโนปจัย หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 
หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติแล้ว ให้ถือว่ามีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั นเสียไป
ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติตามจํานวนหน่วยลงทุนรวม
กันเกินกึ งหนึ ง เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันให้
ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดนั น
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใดหากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เนื องจากข้อจํากัดดังต่อ
ไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการเกี ยวกับการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดนั น บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองผล
3. ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
4. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ นอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
5. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที เป็นเรื องเกี ยวข้องกับการเปลี ยนแปลงระยะเวลา และหรือ ประเภท
ของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับความเห็นชอบจากทั งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้
รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
6. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อเป็นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะยื นคําขอเป็นหนังสือพร้อมทั งรายละเอียดโครงการที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมแล้ว และคํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อขอความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอแล้ว ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

20.2 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที 
บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.3 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดยวิชาชีพ
เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.4 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน
รวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.5 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิเช่น ข้อ
กําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.6 หรือในกรณีที บริษัทจัดการหรือกลุ่มยู
โอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่ม
ยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ

20.6 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้
กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการ
ออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มีลักษณะตามหลัก
เกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที 
ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที 
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนิน
การลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่ในบัญชี
ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐาน
เพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ สงวนสิทธิในการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั น
ได ้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ น หากมี
การดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีกเลี ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องอันจะทําให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอ
ขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.7.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และ
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย
เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่า
ขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.7.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการ
ในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.7.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.7.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในโครงการ และคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.7.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือนเพื อนําค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัท
ประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.7.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วย
ลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วัน
ทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.7.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า และ
เงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกันชีวิต
กําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีก
กองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3
รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลายกองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไป
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันที 
ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกัน
ชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.7.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทกําหนด

20.7.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.7.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสารจากบริษัท
จัดการ

20.7.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการ
เงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมได้ตามเงื อนไข
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดัง
กล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่
ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วยค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่
กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่า
นั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ เงินปันผล (ถ้าม)ี ร่วม
กัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิ ในฐานะ ผู้ถือหน่วยลงทุนในการลง
นามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
เปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตาม
ที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
กําหนด
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ตามเงื อนไข วัน
เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 ทั งนี การสับเปลี ยนการ
ถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

5.2.2.2 INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามใน
คําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอ ใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นไ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที 
กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ ที อาจเกิด
ขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.4 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็น
 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
 เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชี เงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภท
ออมทรัพย์ ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.
 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ
สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หลังจากที บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้รับหลักฐานการรับชําระเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้
รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
สั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ในนามของบัญชี
สั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ นที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม

5.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

5.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บรษัทจัดการเปิดขึ น

5.2.3.4 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อหลังจากที 
ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ตามวันที ที ได้รับคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื อนไขที กําหนดดังต่อไปนี 
5.2.5.1 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน

5.2.5.2 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากเกิดกรณีตาม
ที ระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงื อนไข (อายุโครงการ)” 
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่ วันสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

5.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

5.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

5.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

5.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
(ค) ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) ,  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by
phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบเปิดบัญชีหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้
ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี
โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิด
บัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้
โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการจัดสรรตามจํานวนที 
สั งซื อ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วย
ลงทุนให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที การขายหรือรับ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ ลงนามรับรองให้กับผู้สั ง
ซื อไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค
ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น
โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์
ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.

 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิก คําสั งซื อนั นๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดยบริษัทจัดการ
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบ ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านั นเพื อซื อหน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่
เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงินฝากหรือ
บัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.5 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ

บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะ
ปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ คําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนและเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อเต็ม
จํานวน
ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือ
ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระค่าซื อใน
ส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที อยู่
ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

6.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

6.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

6.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

6.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา
เสนอขายครั งแรกภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนต่อไป โดยหากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วย
ลงทุนได้ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั งนี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวันทําการที 
สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ไม่มี

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี
ละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไร
สุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow)
ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ
11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

7.4.1.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้าม)ี
และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ
หนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูลส่วน
บุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิกหรือ
เปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั น
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการใ
แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วยลงทุน
รายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วย
ลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เรื อง
อื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณี
ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามที 
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด(์“กองทุนเปิดปลายทาง”)
ได ้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มเปิดให้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือ
กองทุนอื นใดตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ นั น
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื นในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ทั งนี ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํารายการภาย
ใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั น บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ บริษัทจัดการนั น อาจ
มีกรณีที ไม่สามารถทํารายการสับเปลี ยนได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับระบบงานของตัวแทนที ทําการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล
ไดนามิค บอนด์ ฟันด”์ กับกองทุนเปิดอื นๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดที กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ น
อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลา
เดียวกันกับการส่งคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของทั งกองทุนเปิดต้นทาง
และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื อนไข หรือหลักเกณฑ์ที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคาขาย
และราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือหน่วย
ลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตาม
ที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลัก
ฐาน
(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทําการ
ถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกอง
ทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียนกองทุนสําหรับการสับ
เปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ
สับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการหรือผ
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ีและประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติม ข้อ 8. “การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตามวิธีการดังนี 
9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และ
ทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะกําหนดต่อไป

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วยจํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะ
สม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว
ได ้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีที 
เข้าเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามที ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไป
นี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิด
เผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) เมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุน
ทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วัน
ทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ คําสั งซื อหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA ไม่จ่าย
2. UDBN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

2. UDBN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผย
แพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที เกี ยวข้องกับการส่ง
เสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ
หรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจาก
การติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับกองทุนและ
ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสารกองทุน
และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื น
ใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ใน
ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่า
ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกัน
ความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณีการลงทุน
ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่า
ใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้าม)ี โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตราภาษีภาษีมูลค่า
เพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วยความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป
หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทาง
หนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น
โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื อง
ดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตรา
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บ
ตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการ
เดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน
ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมาตรฐานการบัญชี หรือ
ประกาศ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงอัตราแลก
เปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง ให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที  1 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรก
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรกซึ งมีรายได้ดอกเบี ย 1,200 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ150,000 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน = 10 บาท (ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต)ิ และสมมติมีดอกเบี ย
ค้างรับในวันแรก 1,200 บาท
รวมทั งมียอดซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

150,000.00 150,000.00 

ดอกเบี ยค้างรับในวันแรก 1,200 บาท 151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายเกี ยวกับกองทุนแต่ละชนิด ไม่มี ไม่มี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(หารด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.01)/365 = 4.14

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.0015)/365 = 0.62

4.14

0.62

4.14

0.62





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 151,195.24 151,195.24 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 15,000.00 15,000.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0797 10.0797 

วันที  2 เพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน
(จากรายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท)

วันที  2 มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

151,195.24 151,195.24 

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท 152,195.24 152,195.24 

รายการที เกี ยวข้องกับหน่วยลงทุน (บาท)

• รายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม (+5,000)

• รายการขายคืนหน่วยลงทุน (1,000)

5,000

1,000

5,000

1,000





มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

156,195.24 156,195.24 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.01)/365 = 4.28

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.0015)/365 = 0.64

4.28

0.64

4.28

0.64





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 156,190.32 156,190.32 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ น = 5,000/10.0797 =
496.0465 หน่วย

 หน่วยลงทุนลดลง = 1,000/10.0797 =
99.2093 หน่วย

15,396.8372 15,396.8372

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1443 10.1443

ตัวอย่างที  2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
วันที  1 สมมติมีการจ่ายค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15 บาท/ หน่วย

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

หน่วยลงทุนเพิ มจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(จากรายการซื อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000 บาท)

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)

156,190.32 156,190.32 0

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(+30,000)

30,000.00  30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200.00
บาท

186,190.32

188,390.32

156,190.32 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=188,390.32*156,190.32/186,190.32=
158,035.84

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=188,390.32*30,000/186,190.32=
30,354.48

188,390.32 158,035.84 30,354.48

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (หาร
ด้วย365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

กองทุนรวม = (188,390.32 x 0.01) / 365 =
5.16

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
(158,035.84 x 0.01) / 365 = 4.33

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48x 0.01) / 365 = 0.83

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(+vat)
= 0.15% ต่อปี

กองทุน = (188,390.32 x 0.0015) / 365 =
0.77

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ= 
( 158,035.84 x 0.0015) / 365 = 0.65

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48 x 0.0015) / 365 = 0.12

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.16

0.77

4.33

0.65

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(30,000/10.1443) = 2,957.3258 หน่วย 18,354.163 15,396.8372 2,957.3258

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.2639 10.2639 10.2638

วันที  2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ + ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ30,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จ่ายเงินค่ารับซื อคืนอัตโนมัติ 0.15 บาท/
หน่วย

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
2,957.3258 x 0.15 = 443.60

443.60 443.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,000 บาท
187,940.79

190,940.79

158,030.86 29,909.93

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
190,940.79 x 158,030.86 / 187,940.79
=160,553.43

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
190,940.79 x29,909.93 /
87,940.79=30,387.36

190,940.79 160,553.43 30,387.36

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อ
ปี

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.15% ต่อปี

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.23

0.78

4.40

0.66

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 190,934.78 160,548.37 30,386.41

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ443.60 / 10.2638 = 
43.2199 หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

18,310.9431

10.4274

15,396.8372

10.4274

2,914.1059

10.4274

*สมมติให ้T เป็นวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ T+1 เป็นวันจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้
ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรง
กับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุด
ทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงุทนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคา รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือ
การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าว
ด้วยหรือไม่ก็ได้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการถัดไป

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวัน
ที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง

2. ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทํารายงานแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(1) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
(ค) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
3. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
3.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 2.(ก) โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
3.2 ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 4. ให้แล้วเสร็จ และดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
3.3 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวพร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2.(ก) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3.2 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผ
ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่าย
เงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่าย
เงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

5. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือนางสาวชุติมา
วงษ์ศราพันธ์ชัย
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

นางสาวธัญพร ตั งธโนปจัย หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 
หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติแล้ว ให้ถือว่ามีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั นเสียไป
ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติตามจํานวนหน่วยลงทุนรวม
กันเกินกึ งหนึ ง เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันให้
ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดนั น
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใดหากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เนื องจากข้อจํากัดดังต่อ
ไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการเกี ยวกับการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดนั น บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองผล
3. ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
4. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ นอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
5. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที เป็นเรื องเกี ยวข้องกับการเปลี ยนแปลงระยะเวลา และหรือ ประเภท
ของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับความเห็นชอบจากทั งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้
รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
6. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อเป็นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะยื นคําขอเป็นหนังสือพร้อมทั งรายละเอียดโครงการที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมแล้ว และคํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อขอความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอแล้ว ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

20.2 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที 
บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.3 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดยวิชาชีพ
เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.4 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน
รวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.5 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิเช่น ข้อ
กําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.6 หรือในกรณีที บริษัทจัดการหรือกลุ่มยู
โอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่ม
ยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ

20.6 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้
กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการ
ออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มีลักษณะตามหลัก
เกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที 
ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที 
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนิน
การลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่ในบัญชี
ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐาน
เพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ สงวนสิทธิในการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั น
ได ้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ น หากมี
การดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีกเลี ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องอันจะทําให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอ
ขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.7.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และ
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย
เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่า
ขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.7.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการ
ในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.7.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.7.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในโครงการ และคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.7.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือนเพื อนําค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัท
ประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.7.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วย
ลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วัน
ทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.7.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า และ
เงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกันชีวิต
กําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีก
กองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3
รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลายกองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไป
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันที 
ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกัน
ชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.7.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทกําหนด

20.7.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.7.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสารจากบริษัท
จัดการ

20.7.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการ
เงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมได้ตามเงื อนไข
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดัง
กล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่
ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วยค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่
กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่า
นั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ เงินปันผล (ถ้าม)ี ร่วม
กัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิ ในฐานะ ผู้ถือหน่วยลงทุนในการลง
นามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
เปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตาม
ที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
กําหนด
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ตามเงื อนไข วัน
เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 ทั งนี การสับเปลี ยนการ
ถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

5.2.2.2 INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามใน
คําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอ ใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นไ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที 
กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ ที อาจเกิด
ขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.4 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็น
 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
 เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชี เงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภท
ออมทรัพย์ ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.
 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ
สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หลังจากที บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้รับหลักฐานการรับชําระเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้
รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
สั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ในนามของบัญชี
สั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ นที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม

5.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

5.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บรษัทจัดการเปิดขึ น

5.2.3.4 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อหลังจากที 
ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ตามวันที ที ได้รับคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื อนไขที กําหนดดังต่อไปนี 
5.2.5.1 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน

5.2.5.2 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากเกิดกรณีตาม
ที ระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงื อนไข (อายุโครงการ)” 
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่ วันสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

5.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

5.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

5.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

5.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
(ค) ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) ,  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by
phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบเปิดบัญชีหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้
ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี
โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิด
บัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้
โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการจัดสรรตามจํานวนที 
สั งซื อ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วย
ลงทุนให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที การขายหรือรับ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ ลงนามรับรองให้กับผู้สั ง
ซื อไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค
ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น
โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์
ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.

 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิก คําสั งซื อนั นๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดยบริษัทจัดการ
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบ ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านั นเพื อซื อหน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่
เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงินฝากหรือ
บัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.5 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ

บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะ
ปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ คําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนและเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อเต็ม
จํานวน
ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือ
ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระค่าซื อใน
ส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที อยู่
ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

6.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

6.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

6.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

6.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา
เสนอขายครั งแรกภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนต่อไป โดยหากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วย
ลงทุนได้ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั งนี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวันทําการที 
สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ไม่มี

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี
ละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไร
สุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow)
ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ
11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

7.4.1.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้าม)ี
และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ
หนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูลส่วน
บุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิกหรือ
เปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั น
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการใ
แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วยลงทุน
รายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วย
ลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เรื อง
อื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณี
ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามที 
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด(์“กองทุนเปิดปลายทาง”)
ได ้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มเปิดให้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือ
กองทุนอื นใดตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ นั น
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื นในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ทั งนี ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํารายการภาย
ใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั น บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ บริษัทจัดการนั น อาจ
มีกรณีที ไม่สามารถทํารายการสับเปลี ยนได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับระบบงานของตัวแทนที ทําการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล
ไดนามิค บอนด์ ฟันด”์ กับกองทุนเปิดอื นๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดที กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ น
อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลา
เดียวกันกับการส่งคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของทั งกองทุนเปิดต้นทาง
และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื อนไข หรือหลักเกณฑ์ที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคาขาย
และราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือหน่วย
ลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตาม
ที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลัก
ฐาน
(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทําการ
ถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกอง
ทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียนกองทุนสําหรับการสับ
เปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ
สับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการหรือผ
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ีและประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติม ข้อ 8. “การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตามวิธีการดังนี 
9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และ
ทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะกําหนดต่อไป

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วยจํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะ
สม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว
ได ้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีที 
เข้าเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามที ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไป
นี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิด
เผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) เมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุน
ทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วัน
ทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ คําสั งซื อหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA ไม่จ่าย
2. UDBN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

2. UDBN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผย
แพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที เกี ยวข้องกับการส่ง
เสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ
หรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจาก
การติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับกองทุนและ
ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสารกองทุน
และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื น
ใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ใน
ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่า
ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกัน
ความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณีการลงทุน
ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่า
ใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้าม)ี โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตราภาษีภาษีมูลค่า
เพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วยความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป
หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทาง
หนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น
โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื อง
ดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตรา
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บ
ตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการ
เดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน
ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมาตรฐานการบัญชี หรือ
ประกาศ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงอัตราแลก
เปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง ให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที  1 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรก
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรกซึ งมีรายได้ดอกเบี ย 1,200 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ150,000 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน = 10 บาท (ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต)ิ และสมมติมีดอกเบี ย
ค้างรับในวันแรก 1,200 บาท
รวมทั งมียอดซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

150,000.00 150,000.00 

ดอกเบี ยค้างรับในวันแรก 1,200 บาท 151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายเกี ยวกับกองทุนแต่ละชนิด ไม่มี ไม่มี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(หารด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.01)/365 = 4.14

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.0015)/365 = 0.62

4.14

0.62

4.14

0.62





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 151,195.24 151,195.24 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 15,000.00 15,000.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0797 10.0797 

วันที  2 เพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน
(จากรายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท)

วันที  2 มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

151,195.24 151,195.24 

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท 152,195.24 152,195.24 

รายการที เกี ยวข้องกับหน่วยลงทุน (บาท)

• รายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม (+5,000)

• รายการขายคืนหน่วยลงทุน (1,000)

5,000

1,000

5,000

1,000





มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

156,195.24 156,195.24 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.01)/365 = 4.28

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.0015)/365 = 0.64

4.28

0.64

4.28

0.64





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 156,190.32 156,190.32 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ น = 5,000/10.0797 =
496.0465 หน่วย

 หน่วยลงทุนลดลง = 1,000/10.0797 =
99.2093 หน่วย

15,396.8372 15,396.8372

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1443 10.1443

ตัวอย่างที  2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
วันที  1 สมมติมีการจ่ายค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15 บาท/ หน่วย

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

หน่วยลงทุนเพิ มจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(จากรายการซื อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000 บาท)

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)

156,190.32 156,190.32 0

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(+30,000)

30,000.00  30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200.00
บาท

186,190.32

188,390.32

156,190.32 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=188,390.32*156,190.32/186,190.32=
158,035.84

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=188,390.32*30,000/186,190.32=
30,354.48

188,390.32 158,035.84 30,354.48

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (หาร
ด้วย365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

กองทุนรวม = (188,390.32 x 0.01) / 365 =
5.16

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
(158,035.84 x 0.01) / 365 = 4.33

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48x 0.01) / 365 = 0.83

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(+vat)
= 0.15% ต่อปี

กองทุน = (188,390.32 x 0.0015) / 365 =
0.77

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ= 
( 158,035.84 x 0.0015) / 365 = 0.65

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48 x 0.0015) / 365 = 0.12

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.16

0.77

4.33

0.65

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(30,000/10.1443) = 2,957.3258 หน่วย 18,354.163 15,396.8372 2,957.3258

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.2639 10.2639 10.2638

วันที  2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ + ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ30,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จ่ายเงินค่ารับซื อคืนอัตโนมัติ 0.15 บาท/
หน่วย

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
2,957.3258 x 0.15 = 443.60

443.60 443.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,000 บาท
187,940.79

190,940.79

158,030.86 29,909.93

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
190,940.79 x 158,030.86 / 187,940.79
=160,553.43

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
190,940.79 x29,909.93 /
87,940.79=30,387.36

190,940.79 160,553.43 30,387.36

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อ
ปี

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.15% ต่อปี

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.23

0.78

4.40

0.66

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 190,934.78 160,548.37 30,386.41

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ443.60 / 10.2638 = 
43.2199 หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

18,310.9431

10.4274

15,396.8372

10.4274

2,914.1059

10.4274

*สมมติให ้T เป็นวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ T+1 เป็นวันจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้
ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรง
กับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุด
ทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงุทนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคา รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือ
การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าว
ด้วยหรือไม่ก็ได้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการถัดไป

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวัน
ที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง

2. ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทํารายงานแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(1) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
(ค) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
3. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
3.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 2.(ก) โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
3.2 ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 4. ให้แล้วเสร็จ และดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
3.3 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวพร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2.(ก) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3.2 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผ
ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่าย
เงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่าย
เงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

5. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือนางสาวชุติมา
วงษ์ศราพันธ์ชัย
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

นางสาวธัญพร ตั งธโนปจัย หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 
หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติแล้ว ให้ถือว่ามีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั นเสียไป
ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติตามจํานวนหน่วยลงทุนรวม
กันเกินกึ งหนึ ง เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันให้
ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดนั น
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใดหากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เนื องจากข้อจํากัดดังต่อ
ไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการเกี ยวกับการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดนั น บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองผล
3. ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
4. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ นอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
5. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที เป็นเรื องเกี ยวข้องกับการเปลี ยนแปลงระยะเวลา และหรือ ประเภท
ของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับความเห็นชอบจากทั งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้
รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
6. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อเป็นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะยื นคําขอเป็นหนังสือพร้อมทั งรายละเอียดโครงการที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมแล้ว และคํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อขอความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอแล้ว ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

20.2 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที 
บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.3 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดยวิชาชีพ
เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.4 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน
รวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.5 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิเช่น ข้อ
กําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.6 หรือในกรณีที บริษัทจัดการหรือกลุ่มยู
โอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่ม
ยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ

20.6 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้
กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการ
ออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มีลักษณะตามหลัก
เกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที 
ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที 
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนิน
การลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่ในบัญชี
ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐาน
เพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ สงวนสิทธิในการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั น
ได ้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ น หากมี
การดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีกเลี ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องอันจะทําให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอ
ขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.7.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และ
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย
เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่า
ขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.7.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการ
ในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.7.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.7.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในโครงการ และคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.7.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือนเพื อนําค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัท
ประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.7.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วย
ลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วัน
ทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.7.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า และ
เงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกันชีวิต
กําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีก
กองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3
รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลายกองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไป
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันที 
ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกัน
ชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.7.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทกําหนด

20.7.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.7.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสารจากบริษัท
จัดการ

20.7.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการ
เงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมได้ตามเงื อนไข
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดัง
กล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่
ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วยค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่
กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่า
นั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ เงินปันผล (ถ้าม)ี ร่วม
กัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิ ในฐานะ ผู้ถือหน่วยลงทุนในการลง
นามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
เปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตาม
ที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
กําหนด
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ตามเงื อนไข วัน
เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 ทั งนี การสับเปลี ยนการ
ถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

5.2.2.2 INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามใน
คําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอ ใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นไ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที 
กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ ที อาจเกิด
ขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.4 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็น
 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
 เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชี เงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภท
ออมทรัพย์ ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.
 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ
สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หลังจากที บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้รับหลักฐานการรับชําระเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้
รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
สั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ในนามของบัญชี
สั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ นที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม

5.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

5.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บรษัทจัดการเปิดขึ น

5.2.3.4 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อหลังจากที 
ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ตามวันที ที ได้รับคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื อนไขที กําหนดดังต่อไปนี 
5.2.5.1 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน

5.2.5.2 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากเกิดกรณีตาม
ที ระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงื อนไข (อายุโครงการ)” 
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่ วันสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

5.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

5.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

5.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

5.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
(ค) ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) ,  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by
phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบเปิดบัญชีหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้
ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี
โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิด
บัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้
โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการจัดสรรตามจํานวนที 
สั งซื อ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วย
ลงทุนให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที การขายหรือรับ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ ลงนามรับรองให้กับผู้สั ง
ซื อไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค
ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น
โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์
ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.

 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิก คําสั งซื อนั นๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดยบริษัทจัดการ
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบ ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านั นเพื อซื อหน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่
เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงินฝากหรือ
บัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.5 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ

บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะ
ปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ คําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนและเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อเต็ม
จํานวน
ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือ
ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระค่าซื อใน
ส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที อยู่
ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

6.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

6.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

6.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

6.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา
เสนอขายครั งแรกภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนต่อไป โดยหากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วย
ลงทุนได้ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั งนี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวันทําการที 
สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ไม่มี

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี
ละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไร
สุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow)
ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ
11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

7.4.1.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้าม)ี
และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ
หนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูลส่วน
บุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิกหรือ
เปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั น
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการใ
แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วยลงทุน
รายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วย
ลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เรื อง
อื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณี
ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามที 
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด(์“กองทุนเปิดปลายทาง”)
ได ้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มเปิดให้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือ
กองทุนอื นใดตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ นั น
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื นในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ทั งนี ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํารายการภาย
ใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั น บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ บริษัทจัดการนั น อาจ
มีกรณีที ไม่สามารถทํารายการสับเปลี ยนได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับระบบงานของตัวแทนที ทําการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล
ไดนามิค บอนด์ ฟันด”์ กับกองทุนเปิดอื นๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดที กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ น
อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลา
เดียวกันกับการส่งคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของทั งกองทุนเปิดต้นทาง
และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื อนไข หรือหลักเกณฑ์ที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคาขาย
และราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือหน่วย
ลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตาม
ที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลัก
ฐาน
(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทําการ
ถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกอง
ทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียนกองทุนสําหรับการสับ
เปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ
สับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการหรือผ
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ีและประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติม ข้อ 8. “การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตามวิธีการดังนี 
9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และ
ทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะกําหนดต่อไป

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วยจํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะ
สม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว
ได ้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีที 
เข้าเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามที ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไป
นี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิด
เผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) เมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุน
ทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วัน
ทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ คําสั งซื อหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA ไม่จ่าย
2. UDBN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

2. UDBN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผย
แพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที เกี ยวข้องกับการส่ง
เสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ
หรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจาก
การติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับกองทุนและ
ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสารกองทุน
และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื น
ใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ใน
ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่า
ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกัน
ความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณีการลงทุน
ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่า
ใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้าม)ี โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตราภาษีภาษีมูลค่า
เพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วยความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป
หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทาง
หนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น
โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื อง
ดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตรา
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บ
ตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการ
เดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน
ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมาตรฐานการบัญชี หรือ
ประกาศ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงอัตราแลก
เปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง ให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที  1 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรก
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรกซึ งมีรายได้ดอกเบี ย 1,200 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ150,000 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน = 10 บาท (ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต)ิ และสมมติมีดอกเบี ย
ค้างรับในวันแรก 1,200 บาท
รวมทั งมียอดซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

150,000.00 150,000.00 

ดอกเบี ยค้างรับในวันแรก 1,200 บาท 151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายเกี ยวกับกองทุนแต่ละชนิด ไม่มี ไม่มี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(หารด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.01)/365 = 4.14

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.0015)/365 = 0.62

4.14

0.62

4.14

0.62





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 151,195.24 151,195.24 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 15,000.00 15,000.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0797 10.0797 

วันที  2 เพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน
(จากรายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท)

วันที  2 มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

151,195.24 151,195.24 

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท 152,195.24 152,195.24 

รายการที เกี ยวข้องกับหน่วยลงทุน (บาท)

• รายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม (+5,000)

• รายการขายคืนหน่วยลงทุน (1,000)

5,000

1,000

5,000

1,000





มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

156,195.24 156,195.24 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.01)/365 = 4.28

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.0015)/365 = 0.64

4.28

0.64

4.28

0.64





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 156,190.32 156,190.32 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ น = 5,000/10.0797 =
496.0465 หน่วย

 หน่วยลงทุนลดลง = 1,000/10.0797 =
99.2093 หน่วย

15,396.8372 15,396.8372

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1443 10.1443

ตัวอย่างที  2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
วันที  1 สมมติมีการจ่ายค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15 บาท/ หน่วย

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

หน่วยลงทุนเพิ มจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(จากรายการซื อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000 บาท)

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)

156,190.32 156,190.32 0

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(+30,000)

30,000.00  30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200.00
บาท

186,190.32

188,390.32

156,190.32 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=188,390.32*156,190.32/186,190.32=
158,035.84

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=188,390.32*30,000/186,190.32=
30,354.48

188,390.32 158,035.84 30,354.48

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (หาร
ด้วย365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

กองทุนรวม = (188,390.32 x 0.01) / 365 =
5.16

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
(158,035.84 x 0.01) / 365 = 4.33

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48x 0.01) / 365 = 0.83

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(+vat)
= 0.15% ต่อปี

กองทุน = (188,390.32 x 0.0015) / 365 =
0.77

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ= 
( 158,035.84 x 0.0015) / 365 = 0.65

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48 x 0.0015) / 365 = 0.12

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.16

0.77

4.33

0.65

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(30,000/10.1443) = 2,957.3258 หน่วย 18,354.163 15,396.8372 2,957.3258

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.2639 10.2639 10.2638

วันที  2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ + ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ30,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จ่ายเงินค่ารับซื อคืนอัตโนมัติ 0.15 บาท/
หน่วย

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
2,957.3258 x 0.15 = 443.60

443.60 443.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,000 บาท
187,940.79

190,940.79

158,030.86 29,909.93

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
190,940.79 x 158,030.86 / 187,940.79
=160,553.43

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
190,940.79 x29,909.93 /
87,940.79=30,387.36

190,940.79 160,553.43 30,387.36

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อ
ปี

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.15% ต่อปี

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.23

0.78

4.40

0.66

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 190,934.78 160,548.37 30,386.41

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ443.60 / 10.2638 = 
43.2199 หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

18,310.9431

10.4274

15,396.8372

10.4274

2,914.1059

10.4274

*สมมติให ้T เป็นวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ T+1 เป็นวันจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้
ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรง
กับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุด
ทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงุทนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคา รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือ
การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าว
ด้วยหรือไม่ก็ได้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการถัดไป

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวัน
ที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง

2. ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทํารายงานแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(1) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
(ค) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
3. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
3.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 2.(ก) โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
3.2 ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 4. ให้แล้วเสร็จ และดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
3.3 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวพร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2.(ก) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3.2 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผ
ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่าย
เงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่าย
เงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

5. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือนางสาวชุติมา
วงษ์ศราพันธ์ชัย
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

นางสาวธัญพร ตั งธโนปจัย หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 
หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติแล้ว ให้ถือว่ามีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั นเสียไป
ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติตามจํานวนหน่วยลงทุนรวม
กันเกินกึ งหนึ ง เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันให้
ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดนั น
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใดหากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เนื องจากข้อจํากัดดังต่อ
ไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการเกี ยวกับการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดนั น บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองผล
3. ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
4. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ นอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
5. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที เป็นเรื องเกี ยวข้องกับการเปลี ยนแปลงระยะเวลา และหรือ ประเภท
ของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับความเห็นชอบจากทั งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้
รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
6. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อเป็นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะยื นคําขอเป็นหนังสือพร้อมทั งรายละเอียดโครงการที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมแล้ว และคํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อขอความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอแล้ว ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

20.2 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที 
บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.3 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดยวิชาชีพ
เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.4 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน
รวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.5 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิเช่น ข้อ
กําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.6 หรือในกรณีที บริษัทจัดการหรือกลุ่มยู
โอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่ม
ยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ

20.6 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้
กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการ
ออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มีลักษณะตามหลัก
เกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที 
ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที 
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนิน
การลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่ในบัญชี
ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐาน
เพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ สงวนสิทธิในการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั น
ได ้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ น หากมี
การดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีกเลี ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องอันจะทําให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอ
ขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.7.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และ
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย
เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่า
ขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.7.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการ
ในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.7.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.7.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในโครงการ และคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.7.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือนเพื อนําค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัท
ประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.7.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วย
ลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วัน
ทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.7.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า และ
เงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกันชีวิต
กําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีก
กองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3
รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลายกองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไป
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันที 
ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกัน
ชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.7.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทกําหนด

20.7.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.7.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสารจากบริษัท
จัดการ

20.7.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการ
เงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมได้ตามเงื อนไข
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดัง
กล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่
ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

08/03/2562 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0611/2560] หน้า 39 / 64



 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วยค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่
กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่า
นั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ เงินปันผล (ถ้าม)ี ร่วม
กัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิ ในฐานะ ผู้ถือหน่วยลงทุนในการลง
นามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
เปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตาม
ที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
กําหนด
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ตามเงื อนไข วัน
เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 ทั งนี การสับเปลี ยนการ
ถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

5.2.2.2 INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามใน
คําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอ ใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นไ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที 
กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ ที อาจเกิด
ขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.4 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็น
 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
 เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชี เงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภท
ออมทรัพย์ ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.
 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ
สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หลังจากที บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้รับหลักฐานการรับชําระเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้
รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
สั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ในนามของบัญชี
สั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ นที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม

5.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

5.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บรษัทจัดการเปิดขึ น

5.2.3.4 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อหลังจากที 
ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ตามวันที ที ได้รับคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื อนไขที กําหนดดังต่อไปนี 
5.2.5.1 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน

5.2.5.2 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากเกิดกรณีตาม
ที ระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงื อนไข (อายุโครงการ)” 
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่ วันสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

5.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

5.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

5.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

5.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
(ค) ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) ,  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by
phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบเปิดบัญชีหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้
ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี
โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิด
บัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้
โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการจัดสรรตามจํานวนที 
สั งซื อ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วย
ลงทุนให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที การขายหรือรับ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ ลงนามรับรองให้กับผู้สั ง
ซื อไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค
ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น
โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์
ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.

 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิก คําสั งซื อนั นๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดยบริษัทจัดการ
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบ ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านั นเพื อซื อหน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่
เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงินฝากหรือ
บัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.5 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ

บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะ
ปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ คําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนและเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อเต็ม
จํานวน
ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือ
ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระค่าซื อใน
ส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที อยู่
ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

6.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

6.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

6.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

6.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา
เสนอขายครั งแรกภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนต่อไป โดยหากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วย
ลงทุนได้ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั งนี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวันทําการที 
สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ไม่มี

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี
ละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไร
สุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow)
ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ
11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

7.4.1.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้าม)ี
และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ
หนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูลส่วน
บุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิกหรือ
เปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั น
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการใ
แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วยลงทุน
รายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วย
ลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เรื อง
อื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณี
ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามที 
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด(์“กองทุนเปิดปลายทาง”)
ได ้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มเปิดให้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือ
กองทุนอื นใดตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ นั น
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื นในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ทั งนี ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํารายการภาย
ใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั น บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ บริษัทจัดการนั น อาจ
มีกรณีที ไม่สามารถทํารายการสับเปลี ยนได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับระบบงานของตัวแทนที ทําการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล
ไดนามิค บอนด์ ฟันด”์ กับกองทุนเปิดอื นๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดที กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ น
อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลา
เดียวกันกับการส่งคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของทั งกองทุนเปิดต้นทาง
และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื อนไข หรือหลักเกณฑ์ที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคาขาย
และราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือหน่วย
ลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตาม
ที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลัก
ฐาน
(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทําการ
ถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกอง
ทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียนกองทุนสําหรับการสับ
เปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ
สับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการหรือผ
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ีและประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติม ข้อ 8. “การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตามวิธีการดังนี 
9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และ
ทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะกําหนดต่อไป

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วยจํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะ
สม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว
ได ้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีที 
เข้าเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามที ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไป
นี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิด
เผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) เมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุน
ทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วัน
ทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ คําสั งซื อหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA ไม่จ่าย
2. UDBN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

2. UDBN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผย
แพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที เกี ยวข้องกับการส่ง
เสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ
หรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจาก
การติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับกองทุนและ
ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสารกองทุน
และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื น
ใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ใน
ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่า
ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกัน
ความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณีการลงทุน
ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่า
ใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้าม)ี โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตราภาษีภาษีมูลค่า
เพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วยความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป
หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทาง
หนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น
โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื อง
ดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตรา
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บ
ตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการ
เดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน
ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมาตรฐานการบัญชี หรือ
ประกาศ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงอัตราแลก
เปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง ให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที  1 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรก
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรกซึ งมีรายได้ดอกเบี ย 1,200 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ150,000 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน = 10 บาท (ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต)ิ และสมมติมีดอกเบี ย
ค้างรับในวันแรก 1,200 บาท
รวมทั งมียอดซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

150,000.00 150,000.00 

ดอกเบี ยค้างรับในวันแรก 1,200 บาท 151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายเกี ยวกับกองทุนแต่ละชนิด ไม่มี ไม่มี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(หารด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.01)/365 = 4.14

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.0015)/365 = 0.62

4.14

0.62

4.14

0.62





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 151,195.24 151,195.24 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 15,000.00 15,000.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0797 10.0797 

วันที  2 เพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน
(จากรายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท)

วันที  2 มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

151,195.24 151,195.24 

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท 152,195.24 152,195.24 

รายการที เกี ยวข้องกับหน่วยลงทุน (บาท)

• รายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม (+5,000)

• รายการขายคืนหน่วยลงทุน (1,000)

5,000

1,000

5,000

1,000





มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

156,195.24 156,195.24 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.01)/365 = 4.28

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.0015)/365 = 0.64

4.28

0.64

4.28

0.64





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 156,190.32 156,190.32 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ น = 5,000/10.0797 =
496.0465 หน่วย

 หน่วยลงทุนลดลง = 1,000/10.0797 =
99.2093 หน่วย

15,396.8372 15,396.8372

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1443 10.1443

ตัวอย่างที  2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
วันที  1 สมมติมีการจ่ายค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15 บาท/ หน่วย

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

หน่วยลงทุนเพิ มจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(จากรายการซื อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000 บาท)

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)

156,190.32 156,190.32 0

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(+30,000)

30,000.00  30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200.00
บาท

186,190.32

188,390.32

156,190.32 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=188,390.32*156,190.32/186,190.32=
158,035.84

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=188,390.32*30,000/186,190.32=
30,354.48

188,390.32 158,035.84 30,354.48

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (หาร
ด้วย365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

กองทุนรวม = (188,390.32 x 0.01) / 365 =
5.16

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
(158,035.84 x 0.01) / 365 = 4.33

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48x 0.01) / 365 = 0.83

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(+vat)
= 0.15% ต่อปี

กองทุน = (188,390.32 x 0.0015) / 365 =
0.77

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ= 
( 158,035.84 x 0.0015) / 365 = 0.65

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48 x 0.0015) / 365 = 0.12

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.16

0.77

4.33

0.65

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(30,000/10.1443) = 2,957.3258 หน่วย 18,354.163 15,396.8372 2,957.3258

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.2639 10.2639 10.2638

วันที  2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ + ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ30,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จ่ายเงินค่ารับซื อคืนอัตโนมัติ 0.15 บาท/
หน่วย

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
2,957.3258 x 0.15 = 443.60

443.60 443.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,000 บาท
187,940.79

190,940.79

158,030.86 29,909.93

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
190,940.79 x 158,030.86 / 187,940.79
=160,553.43

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
190,940.79 x29,909.93 /
87,940.79=30,387.36

190,940.79 160,553.43 30,387.36

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อ
ปี

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.15% ต่อปี

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.23

0.78

4.40

0.66

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 190,934.78 160,548.37 30,386.41

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ443.60 / 10.2638 = 
43.2199 หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

18,310.9431

10.4274

15,396.8372

10.4274

2,914.1059

10.4274

*สมมติให ้T เป็นวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ T+1 เป็นวันจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้
ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรง
กับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุด
ทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงุทนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคา รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือ
การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าว
ด้วยหรือไม่ก็ได้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการถัดไป

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวัน
ที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง

2. ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทํารายงานแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(1) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
(ค) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
3. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
3.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 2.(ก) โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
3.2 ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 4. ให้แล้วเสร็จ และดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
3.3 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวพร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2.(ก) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3.2 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผ
ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่าย
เงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่าย
เงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

5. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือนางสาวชุติมา
วงษ์ศราพันธ์ชัย
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

นางสาวธัญพร ตั งธโนปจัย หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 
หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติแล้ว ให้ถือว่ามีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั นเสียไป
ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติตามจํานวนหน่วยลงทุนรวม
กันเกินกึ งหนึ ง เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันให้
ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดนั น
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใดหากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เนื องจากข้อจํากัดดังต่อ
ไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการเกี ยวกับการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดนั น บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองผล
3. ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
4. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ นอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
5. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที เป็นเรื องเกี ยวข้องกับการเปลี ยนแปลงระยะเวลา และหรือ ประเภท
ของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับความเห็นชอบจากทั งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้
รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
6. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อเป็นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะยื นคําขอเป็นหนังสือพร้อมทั งรายละเอียดโครงการที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมแล้ว และคํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อขอความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอแล้ว ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

20.2 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที 
บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.3 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดยวิชาชีพ
เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.4 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน
รวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.5 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิเช่น ข้อ
กําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.6 หรือในกรณีที บริษัทจัดการหรือกลุ่มยู
โอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่ม
ยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ

20.6 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้
กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการ
ออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มีลักษณะตามหลัก
เกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที 
ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที 
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนิน
การลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่ในบัญชี
ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐาน
เพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ สงวนสิทธิในการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั น
ได ้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ น หากมี
การดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีกเลี ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องอันจะทําให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอ
ขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.7.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และ
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย
เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่า
ขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.7.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการ
ในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.7.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.7.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในโครงการ และคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.7.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือนเพื อนําค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัท
ประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.7.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วย
ลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วัน
ทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.7.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า และ
เงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกันชีวิต
กําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีก
กองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3
รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลายกองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไป
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันที 
ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกัน
ชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.7.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทกําหนด

20.7.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.7.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสารจากบริษัท
จัดการ

20.7.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการ
เงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมได้ตามเงื อนไข
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดัง
กล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่
ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วยค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่
กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่า
นั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ เงินปันผล (ถ้าม)ี ร่วม
กัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิ ในฐานะ ผู้ถือหน่วยลงทุนในการลง
นามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
เปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตาม
ที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
กําหนด
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ตามเงื อนไข วัน
เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 ทั งนี การสับเปลี ยนการ
ถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

5.2.2.2 INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามใน
คําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอ ใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นไ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที 
กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ ที อาจเกิด
ขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.4 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็น
 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
 เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชี เงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภท
ออมทรัพย์ ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.
 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ
สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หลังจากที บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้รับหลักฐานการรับชําระเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้
รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
สั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ในนามของบัญชี
สั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ นที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม

5.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

5.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บรษัทจัดการเปิดขึ น

5.2.3.4 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อหลังจากที 
ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ตามวันที ที ได้รับคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื อนไขที กําหนดดังต่อไปนี 
5.2.5.1 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน

5.2.5.2 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากเกิดกรณีตาม
ที ระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงื อนไข (อายุโครงการ)” 
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่ วันสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

5.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

5.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

5.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

5.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
(ค) ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) ,  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by
phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบเปิดบัญชีหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้
ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี
โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิด
บัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้
โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการจัดสรรตามจํานวนที 
สั งซื อ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วย
ลงทุนให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที การขายหรือรับ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ ลงนามรับรองให้กับผู้สั ง
ซื อไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค
ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น
โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์
ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.

 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิก คําสั งซื อนั นๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดยบริษัทจัดการ
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบ ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านั นเพื อซื อหน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่
เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงินฝากหรือ
บัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.5 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ

บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะ
ปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ คําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนและเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อเต็ม
จํานวน
ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือ
ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระค่าซื อใน
ส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที อยู่
ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

6.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

6.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

6.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

6.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา
เสนอขายครั งแรกภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนต่อไป โดยหากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วย
ลงทุนได้ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั งนี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวันทําการที 
สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ไม่มี

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี
ละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไร
สุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow)
ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ
11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

7.4.1.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้าม)ี
และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ
หนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูลส่วน
บุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิกหรือ
เปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั น
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการใ
แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วยลงทุน
รายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วย
ลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เรื อง
อื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณี
ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามที 
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด(์“กองทุนเปิดปลายทาง”)
ได ้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มเปิดให้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือ
กองทุนอื นใดตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ นั น
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื นในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ทั งนี ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํารายการภาย
ใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั น บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ บริษัทจัดการนั น อาจ
มีกรณีที ไม่สามารถทํารายการสับเปลี ยนได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับระบบงานของตัวแทนที ทําการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล
ไดนามิค บอนด์ ฟันด”์ กับกองทุนเปิดอื นๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดที กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ น
อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลา
เดียวกันกับการส่งคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของทั งกองทุนเปิดต้นทาง
และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื อนไข หรือหลักเกณฑ์ที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคาขาย
และราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือหน่วย
ลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตาม
ที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลัก
ฐาน
(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทําการ
ถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกอง
ทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียนกองทุนสําหรับการสับ
เปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ
สับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการหรือผ
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ีและประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติม ข้อ 8. “การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตามวิธีการดังนี 
9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และ
ทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะกําหนดต่อไป

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วยจํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะ
สม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว
ได ้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีที 
เข้าเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามที ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไป
นี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิด
เผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) เมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุน
ทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วัน
ทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ คําสั งซื อหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA ไม่จ่าย
2. UDBN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

2. UDBN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผย
แพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที เกี ยวข้องกับการส่ง
เสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ
หรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจาก
การติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับกองทุนและ
ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสารกองทุน
และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื น
ใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ใน
ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่า
ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกัน
ความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณีการลงทุน
ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่า
ใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้าม)ี โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตราภาษีภาษีมูลค่า
เพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วยความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป
หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทาง
หนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น
โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื อง
ดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตรา
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บ
ตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการ
เดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน
ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมาตรฐานการบัญชี หรือ
ประกาศ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงอัตราแลก
เปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง ให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที  1 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรก
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรกซึ งมีรายได้ดอกเบี ย 1,200 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ150,000 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน = 10 บาท (ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต)ิ และสมมติมีดอกเบี ย
ค้างรับในวันแรก 1,200 บาท
รวมทั งมียอดซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

150,000.00 150,000.00 

ดอกเบี ยค้างรับในวันแรก 1,200 บาท 151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายเกี ยวกับกองทุนแต่ละชนิด ไม่มี ไม่มี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(หารด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.01)/365 = 4.14

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.0015)/365 = 0.62

4.14

0.62

4.14

0.62





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 151,195.24 151,195.24 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 15,000.00 15,000.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0797 10.0797 

วันที  2 เพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน
(จากรายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท)

วันที  2 มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

151,195.24 151,195.24 

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท 152,195.24 152,195.24 

รายการที เกี ยวข้องกับหน่วยลงทุน (บาท)

• รายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม (+5,000)

• รายการขายคืนหน่วยลงทุน (1,000)

5,000

1,000

5,000

1,000





มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

156,195.24 156,195.24 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.01)/365 = 4.28

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.0015)/365 = 0.64

4.28

0.64

4.28

0.64





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 156,190.32 156,190.32 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ น = 5,000/10.0797 =
496.0465 หน่วย

 หน่วยลงทุนลดลง = 1,000/10.0797 =
99.2093 หน่วย

15,396.8372 15,396.8372

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1443 10.1443

ตัวอย่างที  2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
วันที  1 สมมติมีการจ่ายค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15 บาท/ หน่วย

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

หน่วยลงทุนเพิ มจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(จากรายการซื อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000 บาท)

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)

156,190.32 156,190.32 0

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(+30,000)

30,000.00  30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200.00
บาท

186,190.32

188,390.32

156,190.32 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=188,390.32*156,190.32/186,190.32=
158,035.84

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=188,390.32*30,000/186,190.32=
30,354.48

188,390.32 158,035.84 30,354.48

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (หาร
ด้วย365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

กองทุนรวม = (188,390.32 x 0.01) / 365 =
5.16

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
(158,035.84 x 0.01) / 365 = 4.33

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48x 0.01) / 365 = 0.83

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(+vat)
= 0.15% ต่อปี

กองทุน = (188,390.32 x 0.0015) / 365 =
0.77

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ= 
( 158,035.84 x 0.0015) / 365 = 0.65

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48 x 0.0015) / 365 = 0.12

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.16

0.77

4.33

0.65

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(30,000/10.1443) = 2,957.3258 หน่วย 18,354.163 15,396.8372 2,957.3258

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.2639 10.2639 10.2638

วันที  2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ + ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ30,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จ่ายเงินค่ารับซื อคืนอัตโนมัติ 0.15 บาท/
หน่วย

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
2,957.3258 x 0.15 = 443.60

443.60 443.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,000 บาท
187,940.79

190,940.79

158,030.86 29,909.93

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
190,940.79 x 158,030.86 / 187,940.79
=160,553.43

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
190,940.79 x29,909.93 /
87,940.79=30,387.36

190,940.79 160,553.43 30,387.36

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อ
ปี

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.15% ต่อปี

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.23

0.78

4.40

0.66

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 190,934.78 160,548.37 30,386.41

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ443.60 / 10.2638 = 
43.2199 หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

18,310.9431

10.4274

15,396.8372

10.4274

2,914.1059

10.4274

*สมมติให ้T เป็นวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ T+1 เป็นวันจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้
ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรง
กับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุด
ทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงุทนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคา รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือ
การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าว
ด้วยหรือไม่ก็ได้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการถัดไป

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวัน
ที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง

2. ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทํารายงานแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(1) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
(ค) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
3. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
3.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 2.(ก) โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
3.2 ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 4. ให้แล้วเสร็จ และดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
3.3 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวพร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2.(ก) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3.2 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผ
ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่าย
เงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่าย
เงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

5. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือนางสาวชุติมา
วงษ์ศราพันธ์ชัย
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

นางสาวธัญพร ตั งธโนปจัย หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 
หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติแล้ว ให้ถือว่ามีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั นเสียไป
ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติตามจํานวนหน่วยลงทุนรวม
กันเกินกึ งหนึ ง เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันให้
ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดนั น
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใดหากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เนื องจากข้อจํากัดดังต่อ
ไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการเกี ยวกับการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดนั น บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองผล
3. ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
4. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ นอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
5. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที เป็นเรื องเกี ยวข้องกับการเปลี ยนแปลงระยะเวลา และหรือ ประเภท
ของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับความเห็นชอบจากทั งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้
รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
6. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อเป็นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะยื นคําขอเป็นหนังสือพร้อมทั งรายละเอียดโครงการที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมแล้ว และคํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อขอความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอแล้ว ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

20.2 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที 
บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.3 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดยวิชาชีพ
เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.4 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน
รวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.5 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิเช่น ข้อ
กําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.6 หรือในกรณีที บริษัทจัดการหรือกลุ่มยู
โอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่ม
ยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ

20.6 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้
กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการ
ออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มีลักษณะตามหลัก
เกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที 
ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที 
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนิน
การลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่ในบัญชี
ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐาน
เพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ สงวนสิทธิในการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั น
ได ้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ น หากมี
การดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีกเลี ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องอันจะทําให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอ
ขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.7.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และ
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย
เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่า
ขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.7.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการ
ในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.7.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.7.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในโครงการ และคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.7.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือนเพื อนําค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัท
ประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.7.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วย
ลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วัน
ทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.7.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า และ
เงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกันชีวิต
กําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีก
กองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3
รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลายกองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไป
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันที 
ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกัน
ชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.7.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทกําหนด

20.7.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.7.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสารจากบริษัท
จัดการ

20.7.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการ
เงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมได้ตามเงื อนไข
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดัง
กล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่
ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วยค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่
กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่า
นั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ เงินปันผล (ถ้าม)ี ร่วม
กัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิ ในฐานะ ผู้ถือหน่วยลงทุนในการลง
นามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
เปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตาม
ที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
กําหนด
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ตามเงื อนไข วัน
เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 ทั งนี การสับเปลี ยนการ
ถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

5.2.2.2 INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามใน
คําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอ ใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นไ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที 
กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ ที อาจเกิด
ขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.4 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็น
 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
 เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชี เงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภท
ออมทรัพย์ ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.
 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ
สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หลังจากที บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้รับหลักฐานการรับชําระเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้
รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
สั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ในนามของบัญชี
สั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ นที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม

5.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

5.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บรษัทจัดการเปิดขึ น

5.2.3.4 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อหลังจากที 
ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ตามวันที ที ได้รับคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื อนไขที กําหนดดังต่อไปนี 
5.2.5.1 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน

5.2.5.2 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากเกิดกรณีตาม
ที ระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงื อนไข (อายุโครงการ)” 
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่ วันสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

5.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

5.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

5.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

5.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
(ค) ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) ,  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by
phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบเปิดบัญชีหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้
ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี
โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิด
บัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้
โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการจัดสรรตามจํานวนที 
สั งซื อ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วย
ลงทุนให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที การขายหรือรับ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ ลงนามรับรองให้กับผู้สั ง
ซื อไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค
ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น
โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์
ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.

 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิก คําสั งซื อนั นๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดยบริษัทจัดการ
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบ ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านั นเพื อซื อหน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่
เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงินฝากหรือ
บัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.5 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ

บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะ
ปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ คําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนและเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อเต็ม
จํานวน
ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือ
ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระค่าซื อใน
ส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที อยู่
ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

6.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

6.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

6.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

6.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา
เสนอขายครั งแรกภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนต่อไป โดยหากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วย
ลงทุนได้ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั งนี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวันทําการที 
สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ไม่มี

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี
ละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไร
สุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow)
ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ
11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

7.4.1.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้าม)ี
และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ
หนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูลส่วน
บุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิกหรือ
เปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั น
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการใ
แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วยลงทุน
รายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วย
ลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เรื อง
อื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณี
ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามที 
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด(์“กองทุนเปิดปลายทาง”)
ได ้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มเปิดให้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือ
กองทุนอื นใดตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ นั น
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื นในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ทั งนี ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํารายการภาย
ใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั น บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ บริษัทจัดการนั น อาจ
มีกรณีที ไม่สามารถทํารายการสับเปลี ยนได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับระบบงานของตัวแทนที ทําการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล
ไดนามิค บอนด์ ฟันด”์ กับกองทุนเปิดอื นๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดที กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ น
อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลา
เดียวกันกับการส่งคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของทั งกองทุนเปิดต้นทาง
และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื อนไข หรือหลักเกณฑ์ที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคาขาย
และราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือหน่วย
ลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตาม
ที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลัก
ฐาน
(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทําการ
ถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกอง
ทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียนกองทุนสําหรับการสับ
เปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ
สับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการหรือผ
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ีและประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติม ข้อ 8. “การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตามวิธีการดังนี 
9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และ
ทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะกําหนดต่อไป

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วยจํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะ
สม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว
ได ้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีที 
เข้าเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามที ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไป
นี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิด
เผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) เมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุน
ทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วัน
ทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ คําสั งซื อหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA ไม่จ่าย
2. UDBN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

2. UDBN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผย
แพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที เกี ยวข้องกับการส่ง
เสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ
หรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจาก
การติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับกองทุนและ
ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสารกองทุน
และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื น
ใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ใน
ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่า
ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกัน
ความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณีการลงทุน
ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่า
ใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้าม)ี โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตราภาษีภาษีมูลค่า
เพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วยความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป
หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทาง
หนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น
โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื อง
ดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตรา
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บ
ตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการ
เดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน
ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมาตรฐานการบัญชี หรือ
ประกาศ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงอัตราแลก
เปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง ให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที  1 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรก
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรกซึ งมีรายได้ดอกเบี ย 1,200 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ150,000 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน = 10 บาท (ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต)ิ และสมมติมีดอกเบี ย
ค้างรับในวันแรก 1,200 บาท
รวมทั งมียอดซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

150,000.00 150,000.00 

ดอกเบี ยค้างรับในวันแรก 1,200 บาท 151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายเกี ยวกับกองทุนแต่ละชนิด ไม่มี ไม่มี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(หารด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.01)/365 = 4.14

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.0015)/365 = 0.62

4.14

0.62

4.14

0.62





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 151,195.24 151,195.24 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 15,000.00 15,000.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0797 10.0797 

วันที  2 เพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน
(จากรายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท)

วันที  2 มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

151,195.24 151,195.24 

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท 152,195.24 152,195.24 

รายการที เกี ยวข้องกับหน่วยลงทุน (บาท)

• รายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม (+5,000)

• รายการขายคืนหน่วยลงทุน (1,000)

5,000

1,000

5,000

1,000





มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

156,195.24 156,195.24 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.01)/365 = 4.28

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.0015)/365 = 0.64

4.28

0.64

4.28

0.64





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 156,190.32 156,190.32 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ น = 5,000/10.0797 =
496.0465 หน่วย

 หน่วยลงทุนลดลง = 1,000/10.0797 =
99.2093 หน่วย

15,396.8372 15,396.8372

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1443 10.1443

ตัวอย่างที  2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
วันที  1 สมมติมีการจ่ายค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15 บาท/ หน่วย

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

หน่วยลงทุนเพิ มจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(จากรายการซื อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000 บาท)

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)

156,190.32 156,190.32 0

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(+30,000)

30,000.00  30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200.00
บาท

186,190.32

188,390.32

156,190.32 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=188,390.32*156,190.32/186,190.32=
158,035.84

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=188,390.32*30,000/186,190.32=
30,354.48

188,390.32 158,035.84 30,354.48

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (หาร
ด้วย365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

กองทุนรวม = (188,390.32 x 0.01) / 365 =
5.16

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
(158,035.84 x 0.01) / 365 = 4.33

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48x 0.01) / 365 = 0.83

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(+vat)
= 0.15% ต่อปี

กองทุน = (188,390.32 x 0.0015) / 365 =
0.77

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ= 
( 158,035.84 x 0.0015) / 365 = 0.65

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48 x 0.0015) / 365 = 0.12

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.16

0.77

4.33

0.65

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(30,000/10.1443) = 2,957.3258 หน่วย 18,354.163 15,396.8372 2,957.3258

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.2639 10.2639 10.2638

วันที  2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ + ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ30,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จ่ายเงินค่ารับซื อคืนอัตโนมัติ 0.15 บาท/
หน่วย

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
2,957.3258 x 0.15 = 443.60

443.60 443.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,000 บาท
187,940.79

190,940.79

158,030.86 29,909.93

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
190,940.79 x 158,030.86 / 187,940.79
=160,553.43

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
190,940.79 x29,909.93 /
87,940.79=30,387.36

190,940.79 160,553.43 30,387.36

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อ
ปี

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.15% ต่อปี

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.23

0.78

4.40

0.66

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 190,934.78 160,548.37 30,386.41

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ443.60 / 10.2638 = 
43.2199 หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

18,310.9431

10.4274

15,396.8372

10.4274

2,914.1059

10.4274

*สมมติให ้T เป็นวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ T+1 เป็นวันจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้
ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรง
กับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุด
ทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงุทนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคา รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือ
การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าว
ด้วยหรือไม่ก็ได้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการถัดไป

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวัน
ที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง

2. ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทํารายงานแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(1) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
(ค) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
3. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
3.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 2.(ก) โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
3.2 ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 4. ให้แล้วเสร็จ และดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
3.3 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวพร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2.(ก) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3.2 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผ
ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่าย
เงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่าย
เงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

5. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือนางสาวชุติมา
วงษ์ศราพันธ์ชัย
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

นางสาวธัญพร ตั งธโนปจัย หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 
หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติแล้ว ให้ถือว่ามีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั นเสียไป
ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติตามจํานวนหน่วยลงทุนรวม
กันเกินกึ งหนึ ง เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันให้
ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดนั น
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใดหากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เนื องจากข้อจํากัดดังต่อ
ไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการเกี ยวกับการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดนั น บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองผล
3. ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
4. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ นอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
5. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที เป็นเรื องเกี ยวข้องกับการเปลี ยนแปลงระยะเวลา และหรือ ประเภท
ของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับความเห็นชอบจากทั งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้
รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
6. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อเป็นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะยื นคําขอเป็นหนังสือพร้อมทั งรายละเอียดโครงการที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมแล้ว และคํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อขอความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอแล้ว ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

20.2 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที 
บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.3 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดยวิชาชีพ
เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.4 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน
รวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.5 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิเช่น ข้อ
กําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.6 หรือในกรณีที บริษัทจัดการหรือกลุ่มยู
โอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่ม
ยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ

20.6 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้
กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการ
ออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มีลักษณะตามหลัก
เกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที 
ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที 
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนิน
การลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่ในบัญชี
ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐาน
เพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ สงวนสิทธิในการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั น
ได ้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ น หากมี
การดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีกเลี ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องอันจะทําให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอ
ขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.7.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และ
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย
เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่า
ขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.7.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการ
ในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.7.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.7.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในโครงการ และคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.7.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือนเพื อนําค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัท
ประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.7.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วย
ลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วัน
ทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.7.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า และ
เงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกันชีวิต
กําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีก
กองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3
รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลายกองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไป
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันที 
ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกัน
ชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.7.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทกําหนด

20.7.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.7.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสารจากบริษัท
จัดการ

20.7.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการ
เงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมได้ตามเงื อนไข
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดัง
กล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่
ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วยค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่
กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่า
นั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ เงินปันผล (ถ้าม)ี ร่วม
กัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิ ในฐานะ ผู้ถือหน่วยลงทุนในการลง
นามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
เปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตาม
ที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
กําหนด
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ตามเงื อนไข วัน
เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 ทั งนี การสับเปลี ยนการ
ถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

5.2.2.2 INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามใน
คําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอ ใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นไ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที 
กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ ที อาจเกิด
ขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.4 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็น
 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
 เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชี เงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภท
ออมทรัพย์ ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.
 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ
สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หลังจากที บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้รับหลักฐานการรับชําระเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้
รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
สั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ในนามของบัญชี
สั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ นที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม

5.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

5.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บรษัทจัดการเปิดขึ น

5.2.3.4 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อหลังจากที 
ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ตามวันที ที ได้รับคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื อนไขที กําหนดดังต่อไปนี 
5.2.5.1 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน

5.2.5.2 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากเกิดกรณีตาม
ที ระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงื อนไข (อายุโครงการ)” 
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่ วันสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

5.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

5.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

5.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

5.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
(ค) ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) ,  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by
phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบเปิดบัญชีหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้
ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี
โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิด
บัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้
โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการจัดสรรตามจํานวนที 
สั งซื อ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วย
ลงทุนให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที การขายหรือรับ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ ลงนามรับรองให้กับผู้สั ง
ซื อไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค
ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น
โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์
ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.

 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิก คําสั งซื อนั นๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดยบริษัทจัดการ
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบ ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านั นเพื อซื อหน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่
เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงินฝากหรือ
บัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.5 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ

บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะ
ปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ คําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนและเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อเต็ม
จํานวน
ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือ
ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระค่าซื อใน
ส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที อยู่
ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

6.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

6.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

6.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

6.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา
เสนอขายครั งแรกภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนต่อไป โดยหากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วย
ลงทุนได้ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั งนี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวันทําการที 
สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ไม่มี

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี
ละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไร
สุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow)
ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ
11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

7.4.1.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้าม)ี
และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ
หนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูลส่วน
บุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิกหรือ
เปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั น
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการใ
แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วยลงทุน
รายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วย
ลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เรื อง
อื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณี
ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามที 
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด(์“กองทุนเปิดปลายทาง”)
ได ้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มเปิดให้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือ
กองทุนอื นใดตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ นั น
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื นในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ทั งนี ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํารายการภาย
ใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั น บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ บริษัทจัดการนั น อาจ
มีกรณีที ไม่สามารถทํารายการสับเปลี ยนได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับระบบงานของตัวแทนที ทําการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล
ไดนามิค บอนด์ ฟันด”์ กับกองทุนเปิดอื นๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดที กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ น
อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลา
เดียวกันกับการส่งคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของทั งกองทุนเปิดต้นทาง
และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื อนไข หรือหลักเกณฑ์ที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคาขาย
และราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือหน่วย
ลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตาม
ที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลัก
ฐาน
(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทําการ
ถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกอง
ทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียนกองทุนสําหรับการสับ
เปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ
สับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการหรือผ
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ีและประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติม ข้อ 8. “การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตามวิธีการดังนี 
9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และ
ทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะกําหนดต่อไป

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วยจํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะ
สม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว
ได ้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีที 
เข้าเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามที ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไป
นี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิด
เผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) เมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุน
ทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วัน
ทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ คําสั งซื อหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA ไม่จ่าย
2. UDBN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

2. UDBN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผย
แพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที เกี ยวข้องกับการส่ง
เสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ
หรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจาก
การติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับกองทุนและ
ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสารกองทุน
และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื น
ใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ใน
ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่า
ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกัน
ความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณีการลงทุน
ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่า
ใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้าม)ี โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตราภาษีภาษีมูลค่า
เพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วยความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป
หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทาง
หนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น
โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื อง
ดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตรา
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บ
ตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการ
เดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน
ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมาตรฐานการบัญชี หรือ
ประกาศ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงอัตราแลก
เปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง ให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที  1 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรก
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรกซึ งมีรายได้ดอกเบี ย 1,200 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ150,000 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน = 10 บาท (ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต)ิ และสมมติมีดอกเบี ย
ค้างรับในวันแรก 1,200 บาท
รวมทั งมียอดซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

150,000.00 150,000.00 

ดอกเบี ยค้างรับในวันแรก 1,200 บาท 151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายเกี ยวกับกองทุนแต่ละชนิด ไม่มี ไม่มี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(หารด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.01)/365 = 4.14

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.0015)/365 = 0.62

4.14

0.62

4.14

0.62





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 151,195.24 151,195.24 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 15,000.00 15,000.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0797 10.0797 

วันที  2 เพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน
(จากรายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท)

วันที  2 มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

151,195.24 151,195.24 

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท 152,195.24 152,195.24 

รายการที เกี ยวข้องกับหน่วยลงทุน (บาท)

• รายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม (+5,000)

• รายการขายคืนหน่วยลงทุน (1,000)

5,000

1,000

5,000

1,000





มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

156,195.24 156,195.24 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.01)/365 = 4.28

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.0015)/365 = 0.64

4.28

0.64

4.28

0.64





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 156,190.32 156,190.32 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ น = 5,000/10.0797 =
496.0465 หน่วย

 หน่วยลงทุนลดลง = 1,000/10.0797 =
99.2093 หน่วย

15,396.8372 15,396.8372

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1443 10.1443

ตัวอย่างที  2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
วันที  1 สมมติมีการจ่ายค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15 บาท/ หน่วย

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

หน่วยลงทุนเพิ มจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(จากรายการซื อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000 บาท)

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)

156,190.32 156,190.32 0

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(+30,000)

30,000.00  30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200.00
บาท

186,190.32

188,390.32

156,190.32 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=188,390.32*156,190.32/186,190.32=
158,035.84

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=188,390.32*30,000/186,190.32=
30,354.48

188,390.32 158,035.84 30,354.48

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (หาร
ด้วย365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

กองทุนรวม = (188,390.32 x 0.01) / 365 =
5.16

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
(158,035.84 x 0.01) / 365 = 4.33

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48x 0.01) / 365 = 0.83

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(+vat)
= 0.15% ต่อปี

กองทุน = (188,390.32 x 0.0015) / 365 =
0.77

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ= 
( 158,035.84 x 0.0015) / 365 = 0.65

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48 x 0.0015) / 365 = 0.12

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.16

0.77

4.33

0.65

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(30,000/10.1443) = 2,957.3258 หน่วย 18,354.163 15,396.8372 2,957.3258

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.2639 10.2639 10.2638

วันที  2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ + ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ30,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จ่ายเงินค่ารับซื อคืนอัตโนมัติ 0.15 บาท/
หน่วย

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
2,957.3258 x 0.15 = 443.60

443.60 443.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,000 บาท
187,940.79

190,940.79

158,030.86 29,909.93

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
190,940.79 x 158,030.86 / 187,940.79
=160,553.43

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
190,940.79 x29,909.93 /
87,940.79=30,387.36

190,940.79 160,553.43 30,387.36

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อ
ปี

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.15% ต่อปี

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.23

0.78

4.40

0.66

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 190,934.78 160,548.37 30,386.41

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ443.60 / 10.2638 = 
43.2199 หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

18,310.9431

10.4274

15,396.8372

10.4274

2,914.1059

10.4274

*สมมติให ้T เป็นวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ T+1 เป็นวันจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้
ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรง
กับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุด
ทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงุทนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคา รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือ
การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าว
ด้วยหรือไม่ก็ได้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการถัดไป

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวัน
ที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง

2. ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทํารายงานแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(1) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
(ค) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
3. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
3.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 2.(ก) โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
3.2 ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 4. ให้แล้วเสร็จ และดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
3.3 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวพร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2.(ก) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3.2 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผ
ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่าย
เงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่าย
เงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

5. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือนางสาวชุติมา
วงษ์ศราพันธ์ชัย
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

นางสาวธัญพร ตั งธโนปจัย หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 
หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติแล้ว ให้ถือว่ามีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั นเสียไป
ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติตามจํานวนหน่วยลงทุนรวม
กันเกินกึ งหนึ ง เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันให้
ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดนั น
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใดหากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เนื องจากข้อจํากัดดังต่อ
ไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการเกี ยวกับการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดนั น บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองผล
3. ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
4. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ นอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
5. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที เป็นเรื องเกี ยวข้องกับการเปลี ยนแปลงระยะเวลา และหรือ ประเภท
ของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับความเห็นชอบจากทั งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้
รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
6. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อเป็นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะยื นคําขอเป็นหนังสือพร้อมทั งรายละเอียดโครงการที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมแล้ว และคํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อขอความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอแล้ว ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

20.2 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที 
บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.3 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดยวิชาชีพ
เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.4 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน
รวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.5 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิเช่น ข้อ
กําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.6 หรือในกรณีที บริษัทจัดการหรือกลุ่มยู
โอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่ม
ยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ

20.6 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้
กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการ
ออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มีลักษณะตามหลัก
เกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที 
ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที 
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนิน
การลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่ในบัญชี
ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐาน
เพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ สงวนสิทธิในการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั น
ได ้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ น หากมี
การดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีกเลี ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องอันจะทําให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอ
ขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.7.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และ
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย
เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่า
ขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.7.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการ
ในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.7.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.7.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในโครงการ และคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.7.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือนเพื อนําค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัท
ประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.7.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วย
ลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วัน
ทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.7.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า และ
เงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกันชีวิต
กําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีก
กองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3
รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลายกองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไป
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันที 
ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกัน
ชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.7.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทกําหนด

20.7.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.7.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสารจากบริษัท
จัดการ

20.7.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการ
เงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมได้ตามเงื อนไข
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดัง
กล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่
ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วยค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่
กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่า
นั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ เงินปันผล (ถ้าม)ี ร่วม
กัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิ ในฐานะ ผู้ถือหน่วยลงทุนในการลง
นามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
เปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตาม
ที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
กําหนด
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ตามเงื อนไข วัน
เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 ทั งนี การสับเปลี ยนการ
ถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

5.2.2.2 INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามใน
คําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอ ใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นไ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที 
กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ ที อาจเกิด
ขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.4 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็น
 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
 เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชี เงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภท
ออมทรัพย์ ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.
 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ
สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หลังจากที บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้รับหลักฐานการรับชําระเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้
รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
สั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ในนามของบัญชี
สั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ นที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม

5.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

5.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บรษัทจัดการเปิดขึ น

5.2.3.4 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อหลังจากที 
ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ตามวันที ที ได้รับคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื อนไขที กําหนดดังต่อไปนี 
5.2.5.1 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน

5.2.5.2 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากเกิดกรณีตาม
ที ระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงื อนไข (อายุโครงการ)” 
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่ วันสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

5.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

5.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

5.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

5.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
(ค) ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) ,  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by
phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบเปิดบัญชีหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้
ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี
โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิด
บัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้
โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการจัดสรรตามจํานวนที 
สั งซื อ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วย
ลงทุนให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที การขายหรือรับ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ ลงนามรับรองให้กับผู้สั ง
ซื อไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค
ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น
โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์
ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.

 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิก คําสั งซื อนั นๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดยบริษัทจัดการ
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบ ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านั นเพื อซื อหน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่
เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงินฝากหรือ
บัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.5 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ

บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะ
ปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ คําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนและเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อเต็ม
จํานวน
ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือ
ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระค่าซื อใน
ส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที อยู่
ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

6.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

6.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

6.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

6.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา
เสนอขายครั งแรกภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนต่อไป โดยหากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วย
ลงทุนได้ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั งนี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวันทําการที 
สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ไม่มี

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี
ละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไร
สุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow)
ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ
11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

7.4.1.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้าม)ี
และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ
หนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูลส่วน
บุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิกหรือ
เปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั น
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการใ
แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วยลงทุน
รายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วย
ลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เรื อง
อื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณี
ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามที 
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด(์“กองทุนเปิดปลายทาง”)
ได ้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มเปิดให้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือ
กองทุนอื นใดตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ นั น
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื นในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ทั งนี ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํารายการภาย
ใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั น บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ บริษัทจัดการนั น อาจ
มีกรณีที ไม่สามารถทํารายการสับเปลี ยนได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับระบบงานของตัวแทนที ทําการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล
ไดนามิค บอนด์ ฟันด”์ กับกองทุนเปิดอื นๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดที กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ น
อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลา
เดียวกันกับการส่งคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของทั งกองทุนเปิดต้นทาง
และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื อนไข หรือหลักเกณฑ์ที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคาขาย
และราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือหน่วย
ลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตาม
ที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลัก
ฐาน
(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทําการ
ถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกอง
ทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียนกองทุนสําหรับการสับ
เปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ
สับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการหรือผ
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ีและประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติม ข้อ 8. “การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตามวิธีการดังนี 
9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และ
ทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะกําหนดต่อไป

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วยจํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะ
สม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว
ได ้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีที 
เข้าเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามที ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไป
นี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิด
เผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) เมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุน
ทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วัน
ทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ คําสั งซื อหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA ไม่จ่าย
2. UDBN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

2. UDBN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผย
แพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที เกี ยวข้องกับการส่ง
เสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ
หรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจาก
การติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับกองทุนและ
ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสารกองทุน
และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื น
ใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ใน
ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่า
ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกัน
ความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณีการลงทุน
ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่า
ใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้าม)ี โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตราภาษีภาษีมูลค่า
เพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วยความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป
หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทาง
หนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น
โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื อง
ดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตรา
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บ
ตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการ
เดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน
ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมาตรฐานการบัญชี หรือ
ประกาศ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงอัตราแลก
เปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง ให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที  1 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรก
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรกซึ งมีรายได้ดอกเบี ย 1,200 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ150,000 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน = 10 บาท (ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต)ิ และสมมติมีดอกเบี ย
ค้างรับในวันแรก 1,200 บาท
รวมทั งมียอดซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

150,000.00 150,000.00 

ดอกเบี ยค้างรับในวันแรก 1,200 บาท 151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายเกี ยวกับกองทุนแต่ละชนิด ไม่มี ไม่มี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(หารด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.01)/365 = 4.14

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.0015)/365 = 0.62

4.14

0.62

4.14

0.62





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 151,195.24 151,195.24 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 15,000.00 15,000.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0797 10.0797 

วันที  2 เพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน
(จากรายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท)

วันที  2 มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

151,195.24 151,195.24 

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท 152,195.24 152,195.24 

รายการที เกี ยวข้องกับหน่วยลงทุน (บาท)

• รายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม (+5,000)

• รายการขายคืนหน่วยลงทุน (1,000)

5,000

1,000

5,000

1,000





มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

156,195.24 156,195.24 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.01)/365 = 4.28

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.0015)/365 = 0.64

4.28

0.64

4.28

0.64





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 156,190.32 156,190.32 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ น = 5,000/10.0797 =
496.0465 หน่วย

 หน่วยลงทุนลดลง = 1,000/10.0797 =
99.2093 หน่วย

15,396.8372 15,396.8372

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1443 10.1443

ตัวอย่างที  2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
วันที  1 สมมติมีการจ่ายค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15 บาท/ หน่วย

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

หน่วยลงทุนเพิ มจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(จากรายการซื อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000 บาท)

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)

156,190.32 156,190.32 0

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(+30,000)

30,000.00  30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200.00
บาท

186,190.32

188,390.32

156,190.32 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=188,390.32*156,190.32/186,190.32=
158,035.84

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=188,390.32*30,000/186,190.32=
30,354.48

188,390.32 158,035.84 30,354.48

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (หาร
ด้วย365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

กองทุนรวม = (188,390.32 x 0.01) / 365 =
5.16

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
(158,035.84 x 0.01) / 365 = 4.33

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48x 0.01) / 365 = 0.83

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(+vat)
= 0.15% ต่อปี

กองทุน = (188,390.32 x 0.0015) / 365 =
0.77

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ= 
( 158,035.84 x 0.0015) / 365 = 0.65

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48 x 0.0015) / 365 = 0.12

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.16

0.77

4.33

0.65

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(30,000/10.1443) = 2,957.3258 หน่วย 18,354.163 15,396.8372 2,957.3258

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.2639 10.2639 10.2638

วันที  2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ + ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ30,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จ่ายเงินค่ารับซื อคืนอัตโนมัติ 0.15 บาท/
หน่วย

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
2,957.3258 x 0.15 = 443.60

443.60 443.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,000 บาท
187,940.79

190,940.79

158,030.86 29,909.93

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
190,940.79 x 158,030.86 / 187,940.79
=160,553.43

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
190,940.79 x29,909.93 /
87,940.79=30,387.36

190,940.79 160,553.43 30,387.36

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อ
ปี

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.15% ต่อปี

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.23

0.78

4.40

0.66

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 190,934.78 160,548.37 30,386.41

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ443.60 / 10.2638 = 
43.2199 หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

18,310.9431

10.4274

15,396.8372

10.4274

2,914.1059

10.4274

*สมมติให ้T เป็นวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ T+1 เป็นวันจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้
ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรง
กับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุด
ทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงุทนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคา รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือ
การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าว
ด้วยหรือไม่ก็ได้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการถัดไป

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวัน
ที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง

2. ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทํารายงานแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(1) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
(ค) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
3. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
3.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 2.(ก) โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
3.2 ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 4. ให้แล้วเสร็จ และดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
3.3 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวพร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2.(ก) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3.2 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผ
ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่าย
เงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่าย
เงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

5. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือนางสาวชุติมา
วงษ์ศราพันธ์ชัย
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

นางสาวธัญพร ตั งธโนปจัย หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 
หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติแล้ว ให้ถือว่ามีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั นเสียไป
ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติตามจํานวนหน่วยลงทุนรวม
กันเกินกึ งหนึ ง เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันให้
ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดนั น
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใดหากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เนื องจากข้อจํากัดดังต่อ
ไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการเกี ยวกับการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดนั น บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองผล
3. ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
4. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ นอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
5. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที เป็นเรื องเกี ยวข้องกับการเปลี ยนแปลงระยะเวลา และหรือ ประเภท
ของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับความเห็นชอบจากทั งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้
รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
6. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อเป็นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะยื นคําขอเป็นหนังสือพร้อมทั งรายละเอียดโครงการที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมแล้ว และคํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อขอความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอแล้ว ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

20.2 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที 
บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.3 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดยวิชาชีพ
เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.4 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน
รวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.5 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิเช่น ข้อ
กําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.6 หรือในกรณีที บริษัทจัดการหรือกลุ่มยู
โอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่ม
ยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ

20.6 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้
กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการ
ออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มีลักษณะตามหลัก
เกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที 
ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที 
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนิน
การลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่ในบัญชี
ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐาน
เพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ สงวนสิทธิในการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั น
ได ้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ น หากมี
การดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีกเลี ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องอันจะทําให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอ
ขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.7.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และ
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย
เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่า
ขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.7.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการ
ในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.7.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.7.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในโครงการ และคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.7.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือนเพื อนําค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัท
ประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.7.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วย
ลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วัน
ทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.7.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า และ
เงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกันชีวิต
กําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีก
กองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3
รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลายกองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไป
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันที 
ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกัน
ชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.7.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทกําหนด

20.7.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.7.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสารจากบริษัท
จัดการ

20.7.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการ
เงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมได้ตามเงื อนไข
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดัง
กล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่
ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วยค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่
กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่า
นั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ เงินปันผล (ถ้าม)ี ร่วม
กัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิ ในฐานะ ผู้ถือหน่วยลงทุนในการลง
นามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
เปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตาม
ที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
กําหนด
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ตามเงื อนไข วัน
เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 ทั งนี การสับเปลี ยนการ
ถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

5.2.2.2 INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามใน
คําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอ ใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นไ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที 
กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ ที อาจเกิด
ขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.4 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็น
 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
 เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชี เงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภท
ออมทรัพย์ ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.
 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ
สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หลังจากที บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้รับหลักฐานการรับชําระเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้
รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
สั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ในนามของบัญชี
สั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ นที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม

5.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

5.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บรษัทจัดการเปิดขึ น

5.2.3.4 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อหลังจากที 
ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ตามวันที ที ได้รับคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื อนไขที กําหนดดังต่อไปนี 
5.2.5.1 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน

5.2.5.2 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากเกิดกรณีตาม
ที ระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงื อนไข (อายุโครงการ)” 
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่ วันสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

5.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

5.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

5.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

5.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
(ค) ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) ,  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by
phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบเปิดบัญชีหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้
ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี
โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิด
บัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้
โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการจัดสรรตามจํานวนที 
สั งซื อ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วย
ลงทุนให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที การขายหรือรับ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ ลงนามรับรองให้กับผู้สั ง
ซื อไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค
ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น
โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์
ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.

 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิก คําสั งซื อนั นๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดยบริษัทจัดการ
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบ ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านั นเพื อซื อหน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่
เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงินฝากหรือ
บัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.5 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ

บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะ
ปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ คําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนและเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อเต็ม
จํานวน
ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือ
ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระค่าซื อใน
ส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที อยู่
ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

6.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

6.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

6.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

6.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา
เสนอขายครั งแรกภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนต่อไป โดยหากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วย
ลงทุนได้ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั งนี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวันทําการที 
สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ไม่มี

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี
ละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไร
สุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow)
ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ
11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

7.4.1.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้าม)ี
และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ
หนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูลส่วน
บุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิกหรือ
เปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั น
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการใ
แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วยลงทุน
รายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วย
ลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เรื อง
อื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณี
ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามที 
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด(์“กองทุนเปิดปลายทาง”)
ได ้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มเปิดให้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือ
กองทุนอื นใดตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ นั น
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื นในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ทั งนี ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํารายการภาย
ใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั น บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ บริษัทจัดการนั น อาจ
มีกรณีที ไม่สามารถทํารายการสับเปลี ยนได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับระบบงานของตัวแทนที ทําการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล
ไดนามิค บอนด์ ฟันด”์ กับกองทุนเปิดอื นๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดที กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ น
อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลา
เดียวกันกับการส่งคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของทั งกองทุนเปิดต้นทาง
และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื อนไข หรือหลักเกณฑ์ที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคาขาย
และราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือหน่วย
ลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตาม
ที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลัก
ฐาน
(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทําการ
ถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกอง
ทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียนกองทุนสําหรับการสับ
เปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ
สับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการหรือผ
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ีและประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติม ข้อ 8. “การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตามวิธีการดังนี 
9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และ
ทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะกําหนดต่อไป

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วยจํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะ
สม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว
ได ้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีที 
เข้าเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามที ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไป
นี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิด
เผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) เมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุน
ทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วัน
ทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ คําสั งซื อหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA ไม่จ่าย
2. UDBN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

2. UDBN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผย
แพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที เกี ยวข้องกับการส่ง
เสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ
หรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจาก
การติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับกองทุนและ
ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสารกองทุน
และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื น
ใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ใน
ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่า
ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกัน
ความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณีการลงทุน
ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่า
ใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้าม)ี โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตราภาษีภาษีมูลค่า
เพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วยความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป
หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทาง
หนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น
โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื อง
ดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตรา
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บ
ตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการ
เดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน
ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมาตรฐานการบัญชี หรือ
ประกาศ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงอัตราแลก
เปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง ให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที  1 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรก
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรกซึ งมีรายได้ดอกเบี ย 1,200 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ150,000 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน = 10 บาท (ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต)ิ และสมมติมีดอกเบี ย
ค้างรับในวันแรก 1,200 บาท
รวมทั งมียอดซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

150,000.00 150,000.00 

ดอกเบี ยค้างรับในวันแรก 1,200 บาท 151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายเกี ยวกับกองทุนแต่ละชนิด ไม่มี ไม่มี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(หารด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.01)/365 = 4.14

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.0015)/365 = 0.62

4.14

0.62

4.14

0.62





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 151,195.24 151,195.24 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 15,000.00 15,000.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0797 10.0797 

วันที  2 เพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน
(จากรายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท)

วันที  2 มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

151,195.24 151,195.24 

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท 152,195.24 152,195.24 

รายการที เกี ยวข้องกับหน่วยลงทุน (บาท)

• รายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม (+5,000)

• รายการขายคืนหน่วยลงทุน (1,000)

5,000

1,000

5,000

1,000





มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

156,195.24 156,195.24 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.01)/365 = 4.28

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.0015)/365 = 0.64

4.28

0.64

4.28

0.64





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 156,190.32 156,190.32 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ น = 5,000/10.0797 =
496.0465 หน่วย

 หน่วยลงทุนลดลง = 1,000/10.0797 =
99.2093 หน่วย

15,396.8372 15,396.8372

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1443 10.1443

ตัวอย่างที  2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
วันที  1 สมมติมีการจ่ายค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15 บาท/ หน่วย

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

หน่วยลงทุนเพิ มจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(จากรายการซื อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000 บาท)

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)

156,190.32 156,190.32 0

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(+30,000)

30,000.00  30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200.00
บาท

186,190.32

188,390.32

156,190.32 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=188,390.32*156,190.32/186,190.32=
158,035.84

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=188,390.32*30,000/186,190.32=
30,354.48

188,390.32 158,035.84 30,354.48

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (หาร
ด้วย365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

กองทุนรวม = (188,390.32 x 0.01) / 365 =
5.16

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
(158,035.84 x 0.01) / 365 = 4.33

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48x 0.01) / 365 = 0.83

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(+vat)
= 0.15% ต่อปี

กองทุน = (188,390.32 x 0.0015) / 365 =
0.77

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ= 
( 158,035.84 x 0.0015) / 365 = 0.65

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48 x 0.0015) / 365 = 0.12

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.16

0.77

4.33

0.65

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(30,000/10.1443) = 2,957.3258 หน่วย 18,354.163 15,396.8372 2,957.3258

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.2639 10.2639 10.2638

วันที  2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ + ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ30,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จ่ายเงินค่ารับซื อคืนอัตโนมัติ 0.15 บาท/
หน่วย

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
2,957.3258 x 0.15 = 443.60

443.60 443.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,000 บาท
187,940.79

190,940.79

158,030.86 29,909.93

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
190,940.79 x 158,030.86 / 187,940.79
=160,553.43

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
190,940.79 x29,909.93 /
87,940.79=30,387.36

190,940.79 160,553.43 30,387.36

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อ
ปี

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.15% ต่อปี

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.23

0.78

4.40

0.66

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 190,934.78 160,548.37 30,386.41

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ443.60 / 10.2638 = 
43.2199 หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

18,310.9431

10.4274

15,396.8372

10.4274

2,914.1059

10.4274

*สมมติให ้T เป็นวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ T+1 เป็นวันจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้
ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรง
กับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุด
ทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงุทนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคา รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือ
การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าว
ด้วยหรือไม่ก็ได้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการถัดไป

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวัน
ที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง

2. ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทํารายงานแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(1) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
(ค) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
3. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
3.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 2.(ก) โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
3.2 ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 4. ให้แล้วเสร็จ และดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
3.3 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวพร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2.(ก) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3.2 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผ
ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่าย
เงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่าย
เงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

5. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือนางสาวชุติมา
วงษ์ศราพันธ์ชัย
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

นางสาวธัญพร ตั งธโนปจัย หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 
หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติแล้ว ให้ถือว่ามีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั นเสียไป
ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติตามจํานวนหน่วยลงทุนรวม
กันเกินกึ งหนึ ง เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันให้
ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดนั น
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใดหากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เนื องจากข้อจํากัดดังต่อ
ไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการเกี ยวกับการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดนั น บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองผล
3. ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
4. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ นอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
5. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที เป็นเรื องเกี ยวข้องกับการเปลี ยนแปลงระยะเวลา และหรือ ประเภท
ของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับความเห็นชอบจากทั งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้
รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
6. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อเป็นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะยื นคําขอเป็นหนังสือพร้อมทั งรายละเอียดโครงการที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมแล้ว และคํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อขอความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอแล้ว ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

20.2 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที 
บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.3 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดยวิชาชีพ
เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.4 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน
รวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.5 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิเช่น ข้อ
กําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.6 หรือในกรณีที บริษัทจัดการหรือกลุ่มยู
โอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่ม
ยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ

20.6 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้
กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการ
ออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มีลักษณะตามหลัก
เกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที 
ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที 
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนิน
การลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่ในบัญชี
ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐาน
เพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ สงวนสิทธิในการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั น
ได ้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ น หากมี
การดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีกเลี ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องอันจะทําให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอ
ขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.7.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และ
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย
เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่า
ขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.7.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการ
ในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.7.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.7.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในโครงการ และคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.7.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือนเพื อนําค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัท
ประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.7.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วย
ลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วัน
ทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.7.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า และ
เงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกันชีวิต
กําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีก
กองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3
รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลายกองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไป
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันที 
ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกัน
ชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.7.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทกําหนด

20.7.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.7.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสารจากบริษัท
จัดการ

20.7.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการ
เงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมได้ตามเงื อนไข
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดัง
กล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่
ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วยค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่
กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่า
นั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ เงินปันผล (ถ้าม)ี ร่วม
กัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิ ในฐานะ ผู้ถือหน่วยลงทุนในการลง
นามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
เปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตาม
ที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
กําหนด
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ตามเงื อนไข วัน
เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 ทั งนี การสับเปลี ยนการ
ถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

5.2.2.2 INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามใน
คําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอ ใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นไ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที 
กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ ที อาจเกิด
ขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.4 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็น
 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
 เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชี เงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภท
ออมทรัพย์ ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.
 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ
สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หลังจากที บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้รับหลักฐานการรับชําระเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้
รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
สั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ในนามของบัญชี
สั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ นที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม

5.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

5.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บรษัทจัดการเปิดขึ น

5.2.3.4 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อหลังจากที 
ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ตามวันที ที ได้รับคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื อนไขที กําหนดดังต่อไปนี 
5.2.5.1 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน

5.2.5.2 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากเกิดกรณีตาม
ที ระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงื อนไข (อายุโครงการ)” 
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่ วันสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

5.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

5.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

5.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

5.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
(ค) ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) ,  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by
phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบเปิดบัญชีหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้
ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี
โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิด
บัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้
โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการจัดสรรตามจํานวนที 
สั งซื อ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วย
ลงทุนให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที การขายหรือรับ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ ลงนามรับรองให้กับผู้สั ง
ซื อไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค
ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น
โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์
ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.

 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิก คําสั งซื อนั นๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดยบริษัทจัดการ
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบ ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านั นเพื อซื อหน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่
เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงินฝากหรือ
บัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.5 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ

บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะ
ปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ คําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนและเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อเต็ม
จํานวน
ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือ
ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระค่าซื อใน
ส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที อยู่
ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

6.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

6.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

6.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

6.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา
เสนอขายครั งแรกภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนต่อไป โดยหากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วย
ลงทุนได้ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั งนี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวันทําการที 
สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ไม่มี

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี
ละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไร
สุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow)
ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ
11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

7.4.1.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้าม)ี
และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ
หนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูลส่วน
บุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิกหรือ
เปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั น
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการใ
แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วยลงทุน
รายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วย
ลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เรื อง
อื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณี
ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามที 
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด(์“กองทุนเปิดปลายทาง”)
ได ้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มเปิดให้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือ
กองทุนอื นใดตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ นั น
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื นในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ทั งนี ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํารายการภาย
ใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั น บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ บริษัทจัดการนั น อาจ
มีกรณีที ไม่สามารถทํารายการสับเปลี ยนได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับระบบงานของตัวแทนที ทําการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล
ไดนามิค บอนด์ ฟันด”์ กับกองทุนเปิดอื นๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดที กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ น
อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลา
เดียวกันกับการส่งคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของทั งกองทุนเปิดต้นทาง
และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื อนไข หรือหลักเกณฑ์ที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคาขาย
และราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือหน่วย
ลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตาม
ที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลัก
ฐาน
(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทําการ
ถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกอง
ทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียนกองทุนสําหรับการสับ
เปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ
สับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการหรือผ
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ีและประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติม ข้อ 8. “การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตามวิธีการดังนี 
9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และ
ทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะกําหนดต่อไป

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วยจํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะ
สม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว
ได ้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีที 
เข้าเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามที ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไป
นี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิด
เผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) เมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุน
ทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วัน
ทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ คําสั งซื อหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA ไม่จ่าย
2. UDBN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

2. UDBN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผย
แพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที เกี ยวข้องกับการส่ง
เสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ
หรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจาก
การติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับกองทุนและ
ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสารกองทุน
และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื น
ใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ใน
ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่า
ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกัน
ความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณีการลงทุน
ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่า
ใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้าม)ี โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตราภาษีภาษีมูลค่า
เพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วยความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป
หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทาง
หนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น
โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื อง
ดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตรา
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บ
ตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการ
เดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน
ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมาตรฐานการบัญชี หรือ
ประกาศ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงอัตราแลก
เปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง ให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที  1 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรก
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรกซึ งมีรายได้ดอกเบี ย 1,200 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ150,000 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน = 10 บาท (ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต)ิ และสมมติมีดอกเบี ย
ค้างรับในวันแรก 1,200 บาท
รวมทั งมียอดซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

150,000.00 150,000.00 

ดอกเบี ยค้างรับในวันแรก 1,200 บาท 151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายเกี ยวกับกองทุนแต่ละชนิด ไม่มี ไม่มี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(หารด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.01)/365 = 4.14

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.0015)/365 = 0.62

4.14

0.62

4.14

0.62





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 151,195.24 151,195.24 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 15,000.00 15,000.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0797 10.0797 

วันที  2 เพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน
(จากรายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท)

วันที  2 มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

151,195.24 151,195.24 

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท 152,195.24 152,195.24 

รายการที เกี ยวข้องกับหน่วยลงทุน (บาท)

• รายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม (+5,000)

• รายการขายคืนหน่วยลงทุน (1,000)

5,000

1,000

5,000

1,000





มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

156,195.24 156,195.24 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.01)/365 = 4.28

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.0015)/365 = 0.64

4.28

0.64

4.28

0.64





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 156,190.32 156,190.32 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ น = 5,000/10.0797 =
496.0465 หน่วย

 หน่วยลงทุนลดลง = 1,000/10.0797 =
99.2093 หน่วย

15,396.8372 15,396.8372

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1443 10.1443

ตัวอย่างที  2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
วันที  1 สมมติมีการจ่ายค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15 บาท/ หน่วย

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

หน่วยลงทุนเพิ มจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(จากรายการซื อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000 บาท)

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)

156,190.32 156,190.32 0

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(+30,000)

30,000.00  30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200.00
บาท

186,190.32

188,390.32

156,190.32 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=188,390.32*156,190.32/186,190.32=
158,035.84

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=188,390.32*30,000/186,190.32=
30,354.48

188,390.32 158,035.84 30,354.48

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (หาร
ด้วย365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

กองทุนรวม = (188,390.32 x 0.01) / 365 =
5.16

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
(158,035.84 x 0.01) / 365 = 4.33

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48x 0.01) / 365 = 0.83

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(+vat)
= 0.15% ต่อปี

กองทุน = (188,390.32 x 0.0015) / 365 =
0.77

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ= 
( 158,035.84 x 0.0015) / 365 = 0.65

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48 x 0.0015) / 365 = 0.12

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.16

0.77

4.33

0.65

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(30,000/10.1443) = 2,957.3258 หน่วย 18,354.163 15,396.8372 2,957.3258

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.2639 10.2639 10.2638

วันที  2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ + ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ30,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จ่ายเงินค่ารับซื อคืนอัตโนมัติ 0.15 บาท/
หน่วย

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
2,957.3258 x 0.15 = 443.60

443.60 443.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,000 บาท
187,940.79

190,940.79

158,030.86 29,909.93

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
190,940.79 x 158,030.86 / 187,940.79
=160,553.43

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
190,940.79 x29,909.93 /
87,940.79=30,387.36

190,940.79 160,553.43 30,387.36

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อ
ปี

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.15% ต่อปี

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.23

0.78

4.40

0.66

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 190,934.78 160,548.37 30,386.41

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ443.60 / 10.2638 = 
43.2199 หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

18,310.9431

10.4274

15,396.8372

10.4274

2,914.1059

10.4274

*สมมติให ้T เป็นวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ T+1 เป็นวันจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้
ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรง
กับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุด
ทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงุทนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคา รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือ
การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าว
ด้วยหรือไม่ก็ได้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการถัดไป

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวัน
ที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง

2. ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทํารายงานแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(1) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
(ค) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
3. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
3.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 2.(ก) โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
3.2 ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 4. ให้แล้วเสร็จ และดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
3.3 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวพร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2.(ก) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3.2 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผ
ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่าย
เงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่าย
เงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

5. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือนางสาวชุติมา
วงษ์ศราพันธ์ชัย
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

นางสาวธัญพร ตั งธโนปจัย หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 
หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติแล้ว ให้ถือว่ามีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั นเสียไป
ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติตามจํานวนหน่วยลงทุนรวม
กันเกินกึ งหนึ ง เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันให้
ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดนั น
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใดหากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เนื องจากข้อจํากัดดังต่อ
ไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการเกี ยวกับการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดนั น บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองผล
3. ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
4. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ นอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
5. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที เป็นเรื องเกี ยวข้องกับการเปลี ยนแปลงระยะเวลา และหรือ ประเภท
ของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับความเห็นชอบจากทั งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้
รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
6. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อเป็นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะยื นคําขอเป็นหนังสือพร้อมทั งรายละเอียดโครงการที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมแล้ว และคํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อขอความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอแล้ว ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

20.2 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที 
บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.3 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดยวิชาชีพ
เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.4 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน
รวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.5 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิเช่น ข้อ
กําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.6 หรือในกรณีที บริษัทจัดการหรือกลุ่มยู
โอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่ม
ยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ

20.6 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้
กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการ
ออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มีลักษณะตามหลัก
เกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที 
ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที 
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนิน
การลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่ในบัญชี
ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐาน
เพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ สงวนสิทธิในการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั น
ได ้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ น หากมี
การดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีกเลี ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องอันจะทําให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอ
ขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.7.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และ
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย
เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่า
ขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.7.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการ
ในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.7.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.7.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในโครงการ และคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.7.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือนเพื อนําค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัท
ประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.7.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วย
ลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วัน
ทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.7.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า และ
เงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกันชีวิต
กําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีก
กองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3
รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลายกองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไป
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันที 
ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกัน
ชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.7.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทกําหนด

20.7.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.7.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสารจากบริษัท
จัดการ

20.7.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการ
เงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมได้ตามเงื อนไข
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดัง
กล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่
ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วยค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่
กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่า
นั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ เงินปันผล (ถ้าม)ี ร่วม
กัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิ ในฐานะ ผู้ถือหน่วยลงทุนในการลง
นามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
เปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตาม
ที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
กําหนด
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ตามเงื อนไข วัน
เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 ทั งนี การสับเปลี ยนการ
ถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

5.2.2.2 INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามใน
คําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอ ใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นไ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที 
กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ ที อาจเกิด
ขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.4 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็น
 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
 เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชี เงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภท
ออมทรัพย์ ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.
 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ
สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หลังจากที บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้รับหลักฐานการรับชําระเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้
รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
สั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ในนามของบัญชี
สั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ นที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม

5.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

5.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บรษัทจัดการเปิดขึ น

5.2.3.4 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อหลังจากที 
ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ตามวันที ที ได้รับคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื อนไขที กําหนดดังต่อไปนี 
5.2.5.1 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน

5.2.5.2 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากเกิดกรณีตาม
ที ระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงื อนไข (อายุโครงการ)” 
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่ วันสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

5.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

5.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

5.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

5.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
(ค) ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) ,  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by
phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบเปิดบัญชีหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้
ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี
โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิด
บัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้
โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการจัดสรรตามจํานวนที 
สั งซื อ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วย
ลงทุนให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที การขายหรือรับ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ ลงนามรับรองให้กับผู้สั ง
ซื อไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค
ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น
โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์
ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.

 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิก คําสั งซื อนั นๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดยบริษัทจัดการ
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบ ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านั นเพื อซื อหน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่
เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงินฝากหรือ
บัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.5 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ

บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะ
ปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ คําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนและเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อเต็ม
จํานวน
ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือ
ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระค่าซื อใน
ส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที อยู่
ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

6.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

6.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

6.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

6.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา
เสนอขายครั งแรกภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนต่อไป โดยหากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วย
ลงทุนได้ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั งนี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวันทําการที 
สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ไม่มี

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี
ละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไร
สุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow)
ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ
11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

7.4.1.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้าม)ี
และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ
หนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูลส่วน
บุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิกหรือ
เปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั น
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการใ
แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วยลงทุน
รายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วย
ลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เรื อง
อื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณี
ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามที 
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด(์“กองทุนเปิดปลายทาง”)
ได ้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มเปิดให้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือ
กองทุนอื นใดตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ นั น
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื นในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ทั งนี ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํารายการภาย
ใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั น บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ บริษัทจัดการนั น อาจ
มีกรณีที ไม่สามารถทํารายการสับเปลี ยนได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับระบบงานของตัวแทนที ทําการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล
ไดนามิค บอนด์ ฟันด”์ กับกองทุนเปิดอื นๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดที กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ น
อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลา
เดียวกันกับการส่งคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของทั งกองทุนเปิดต้นทาง
และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื อนไข หรือหลักเกณฑ์ที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคาขาย
และราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือหน่วย
ลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตาม
ที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลัก
ฐาน
(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทําการ
ถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกอง
ทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียนกองทุนสําหรับการสับ
เปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ
สับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการหรือผ
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ีและประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติม ข้อ 8. “การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตามวิธีการดังนี 
9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และ
ทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะกําหนดต่อไป

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วยจํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะ
สม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว
ได ้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีที 
เข้าเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามที ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไป
นี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิด
เผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) เมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุน
ทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วัน
ทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ คําสั งซื อหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA ไม่จ่าย
2. UDBN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

2. UDBN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผย
แพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที เกี ยวข้องกับการส่ง
เสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ
หรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจาก
การติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับกองทุนและ
ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสารกองทุน
และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื น
ใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ใน
ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่า
ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกัน
ความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณีการลงทุน
ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่า
ใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้าม)ี โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตราภาษีภาษีมูลค่า
เพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วยความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป
หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทาง
หนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น
โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื อง
ดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตรา
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บ
ตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการ
เดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน
ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมาตรฐานการบัญชี หรือ
ประกาศ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงอัตราแลก
เปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง ให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที  1 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรก
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรกซึ งมีรายได้ดอกเบี ย 1,200 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ150,000 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน = 10 บาท (ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต)ิ และสมมติมีดอกเบี ย
ค้างรับในวันแรก 1,200 บาท
รวมทั งมียอดซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

150,000.00 150,000.00 

ดอกเบี ยค้างรับในวันแรก 1,200 บาท 151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายเกี ยวกับกองทุนแต่ละชนิด ไม่มี ไม่มี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(หารด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.01)/365 = 4.14

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.0015)/365 = 0.62

4.14

0.62

4.14

0.62





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 151,195.24 151,195.24 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 15,000.00 15,000.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0797 10.0797 

วันที  2 เพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน
(จากรายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท)

วันที  2 มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

151,195.24 151,195.24 

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท 152,195.24 152,195.24 

รายการที เกี ยวข้องกับหน่วยลงทุน (บาท)

• รายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม (+5,000)

• รายการขายคืนหน่วยลงทุน (1,000)

5,000

1,000

5,000

1,000





มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

156,195.24 156,195.24 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.01)/365 = 4.28

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.0015)/365 = 0.64

4.28

0.64

4.28

0.64





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 156,190.32 156,190.32 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ น = 5,000/10.0797 =
496.0465 หน่วย

 หน่วยลงทุนลดลง = 1,000/10.0797 =
99.2093 หน่วย

15,396.8372 15,396.8372

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1443 10.1443

ตัวอย่างที  2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
วันที  1 สมมติมีการจ่ายค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15 บาท/ หน่วย

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

หน่วยลงทุนเพิ มจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(จากรายการซื อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000 บาท)

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)

156,190.32 156,190.32 0

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(+30,000)

30,000.00  30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200.00
บาท

186,190.32

188,390.32

156,190.32 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=188,390.32*156,190.32/186,190.32=
158,035.84

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=188,390.32*30,000/186,190.32=
30,354.48

188,390.32 158,035.84 30,354.48

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (หาร
ด้วย365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

กองทุนรวม = (188,390.32 x 0.01) / 365 =
5.16

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
(158,035.84 x 0.01) / 365 = 4.33

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48x 0.01) / 365 = 0.83

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(+vat)
= 0.15% ต่อปี

กองทุน = (188,390.32 x 0.0015) / 365 =
0.77

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ= 
( 158,035.84 x 0.0015) / 365 = 0.65

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48 x 0.0015) / 365 = 0.12

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.16

0.77

4.33

0.65

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(30,000/10.1443) = 2,957.3258 หน่วย 18,354.163 15,396.8372 2,957.3258

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.2639 10.2639 10.2638

วันที  2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ + ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ30,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จ่ายเงินค่ารับซื อคืนอัตโนมัติ 0.15 บาท/
หน่วย

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
2,957.3258 x 0.15 = 443.60

443.60 443.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,000 บาท
187,940.79

190,940.79

158,030.86 29,909.93

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
190,940.79 x 158,030.86 / 187,940.79
=160,553.43

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
190,940.79 x29,909.93 /
87,940.79=30,387.36

190,940.79 160,553.43 30,387.36

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อ
ปี

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.15% ต่อปี

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.23

0.78

4.40

0.66

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 190,934.78 160,548.37 30,386.41

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ443.60 / 10.2638 = 
43.2199 หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

18,310.9431

10.4274

15,396.8372

10.4274

2,914.1059

10.4274

*สมมติให ้T เป็นวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ T+1 เป็นวันจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้
ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรง
กับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุด
ทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงุทนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคา รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือ
การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าว
ด้วยหรือไม่ก็ได้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการถัดไป

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวัน
ที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง

2. ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทํารายงานแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(1) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
(ค) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
3. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
3.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 2.(ก) โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
3.2 ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 4. ให้แล้วเสร็จ และดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
3.3 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวพร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2.(ก) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3.2 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผ
ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่าย
เงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่าย
เงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

5. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือนางสาวชุติมา
วงษ์ศราพันธ์ชัย
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

นางสาวธัญพร ตั งธโนปจัย หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 
หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติแล้ว ให้ถือว่ามีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั นเสียไป
ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติตามจํานวนหน่วยลงทุนรวม
กันเกินกึ งหนึ ง เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันให้
ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดนั น
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใดหากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เนื องจากข้อจํากัดดังต่อ
ไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการเกี ยวกับการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดนั น บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองผล
3. ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
4. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ นอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
5. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที เป็นเรื องเกี ยวข้องกับการเปลี ยนแปลงระยะเวลา และหรือ ประเภท
ของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับความเห็นชอบจากทั งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้
รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
6. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อเป็นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะยื นคําขอเป็นหนังสือพร้อมทั งรายละเอียดโครงการที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมแล้ว และคํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อขอความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอแล้ว ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

20.2 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที 
บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.3 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดยวิชาชีพ
เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.4 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน
รวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.5 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิเช่น ข้อ
กําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.6 หรือในกรณีที บริษัทจัดการหรือกลุ่มยู
โอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่ม
ยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ

20.6 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้
กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการ
ออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มีลักษณะตามหลัก
เกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที 
ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที 
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนิน
การลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่ในบัญชี
ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐาน
เพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ สงวนสิทธิในการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั น
ได ้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ น หากมี
การดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีกเลี ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องอันจะทําให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอ
ขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.7.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และ
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย
เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่า
ขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.7.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการ
ในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.7.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.7.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในโครงการ และคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.7.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือนเพื อนําค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัท
ประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.7.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วย
ลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วัน
ทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.7.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า และ
เงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกันชีวิต
กําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีก
กองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3
รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลายกองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไป
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันที 
ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกัน
ชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.7.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทกําหนด

20.7.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.7.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสารจากบริษัท
จัดการ

20.7.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการ
เงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมได้ตามเงื อนไข
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดัง
กล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่
ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วยค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่
กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่า
นั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ เงินปันผล (ถ้าม)ี ร่วม
กัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิ ในฐานะ ผู้ถือหน่วยลงทุนในการลง
นามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
เปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตาม
ที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
กําหนด
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ตามเงื อนไข วัน
เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 ทั งนี การสับเปลี ยนการ
ถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

5.2.2.2 INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามใน
คําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอ ใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นไ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที 
กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ ที อาจเกิด
ขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.4 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็น
 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
 เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชี เงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภท
ออมทรัพย์ ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.
 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ
สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หลังจากที บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้รับหลักฐานการรับชําระเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้
รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
สั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ในนามของบัญชี
สั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ นที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม

5.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

5.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บรษัทจัดการเปิดขึ น

5.2.3.4 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อหลังจากที 
ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ตามวันที ที ได้รับคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื อนไขที กําหนดดังต่อไปนี 
5.2.5.1 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน

5.2.5.2 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากเกิดกรณีตาม
ที ระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงื อนไข (อายุโครงการ)” 
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่ วันสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

5.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

5.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

5.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

5.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
(ค) ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) ,  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by
phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบเปิดบัญชีหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้
ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี
โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิด
บัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้
โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการจัดสรรตามจํานวนที 
สั งซื อ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วย
ลงทุนให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที การขายหรือรับ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ ลงนามรับรองให้กับผู้สั ง
ซื อไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค
ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น
โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์
ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.

 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิก คําสั งซื อนั นๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดยบริษัทจัดการ
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบ ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านั นเพื อซื อหน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่
เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงินฝากหรือ
บัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.5 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ

บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะ
ปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ คําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนและเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อเต็ม
จํานวน
ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือ
ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระค่าซื อใน
ส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที อยู่
ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

6.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

6.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

6.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

6.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา
เสนอขายครั งแรกภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนต่อไป โดยหากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วย
ลงทุนได้ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั งนี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวันทําการที 
สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ไม่มี

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี
ละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไร
สุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow)
ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ
11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

7.4.1.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้าม)ี
และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ
หนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูลส่วน
บุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิกหรือ
เปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั น
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการใ
แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วยลงทุน
รายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วย
ลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เรื อง
อื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณี
ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามที 
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด(์“กองทุนเปิดปลายทาง”)
ได ้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มเปิดให้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือ
กองทุนอื นใดตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ นั น
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื นในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ทั งนี ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํารายการภาย
ใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั น บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ บริษัทจัดการนั น อาจ
มีกรณีที ไม่สามารถทํารายการสับเปลี ยนได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับระบบงานของตัวแทนที ทําการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล
ไดนามิค บอนด์ ฟันด”์ กับกองทุนเปิดอื นๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดที กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ น
อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลา
เดียวกันกับการส่งคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของทั งกองทุนเปิดต้นทาง
และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื อนไข หรือหลักเกณฑ์ที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคาขาย
และราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือหน่วย
ลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตาม
ที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลัก
ฐาน
(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทําการ
ถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกอง
ทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียนกองทุนสําหรับการสับ
เปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ
สับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการหรือผ
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ีและประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติม ข้อ 8. “การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตามวิธีการดังนี 
9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และ
ทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะกําหนดต่อไป

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วยจํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะ
สม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว
ได ้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีที 
เข้าเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามที ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไป
นี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิด
เผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) เมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุน
ทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วัน
ทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ คําสั งซื อหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA ไม่จ่าย
2. UDBN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

2. UDBN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผย
แพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที เกี ยวข้องกับการส่ง
เสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ
หรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจาก
การติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับกองทุนและ
ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสารกองทุน
และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื น
ใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ใน
ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่า
ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกัน
ความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณีการลงทุน
ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่า
ใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้าม)ี โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตราภาษีภาษีมูลค่า
เพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วยความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป
หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทาง
หนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น
โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื อง
ดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตรา
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บ
ตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการ
เดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน
ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมาตรฐานการบัญชี หรือ
ประกาศ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงอัตราแลก
เปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง ให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที  1 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรก
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรกซึ งมีรายได้ดอกเบี ย 1,200 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ150,000 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน = 10 บาท (ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต)ิ และสมมติมีดอกเบี ย
ค้างรับในวันแรก 1,200 บาท
รวมทั งมียอดซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

150,000.00 150,000.00 

ดอกเบี ยค้างรับในวันแรก 1,200 บาท 151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายเกี ยวกับกองทุนแต่ละชนิด ไม่มี ไม่มี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(หารด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.01)/365 = 4.14

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.0015)/365 = 0.62

4.14

0.62

4.14

0.62





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 151,195.24 151,195.24 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 15,000.00 15,000.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0797 10.0797 

วันที  2 เพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน
(จากรายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท)

วันที  2 มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

151,195.24 151,195.24 

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท 152,195.24 152,195.24 

รายการที เกี ยวข้องกับหน่วยลงทุน (บาท)

• รายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม (+5,000)

• รายการขายคืนหน่วยลงทุน (1,000)

5,000

1,000

5,000

1,000





มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

156,195.24 156,195.24 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.01)/365 = 4.28

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.0015)/365 = 0.64

4.28

0.64

4.28

0.64





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 156,190.32 156,190.32 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ น = 5,000/10.0797 =
496.0465 หน่วย

 หน่วยลงทุนลดลง = 1,000/10.0797 =
99.2093 หน่วย

15,396.8372 15,396.8372

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1443 10.1443

ตัวอย่างที  2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
วันที  1 สมมติมีการจ่ายค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15 บาท/ หน่วย

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

หน่วยลงทุนเพิ มจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(จากรายการซื อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000 บาท)

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)

156,190.32 156,190.32 0

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(+30,000)

30,000.00  30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200.00
บาท

186,190.32

188,390.32

156,190.32 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=188,390.32*156,190.32/186,190.32=
158,035.84

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=188,390.32*30,000/186,190.32=
30,354.48

188,390.32 158,035.84 30,354.48

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (หาร
ด้วย365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

กองทุนรวม = (188,390.32 x 0.01) / 365 =
5.16

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
(158,035.84 x 0.01) / 365 = 4.33

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48x 0.01) / 365 = 0.83

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(+vat)
= 0.15% ต่อปี

กองทุน = (188,390.32 x 0.0015) / 365 =
0.77

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ= 
( 158,035.84 x 0.0015) / 365 = 0.65

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48 x 0.0015) / 365 = 0.12

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.16

0.77

4.33

0.65

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(30,000/10.1443) = 2,957.3258 หน่วย 18,354.163 15,396.8372 2,957.3258

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.2639 10.2639 10.2638

วันที  2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ + ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ30,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จ่ายเงินค่ารับซื อคืนอัตโนมัติ 0.15 บาท/
หน่วย

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
2,957.3258 x 0.15 = 443.60

443.60 443.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,000 บาท
187,940.79

190,940.79

158,030.86 29,909.93

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
190,940.79 x 158,030.86 / 187,940.79
=160,553.43

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
190,940.79 x29,909.93 /
87,940.79=30,387.36

190,940.79 160,553.43 30,387.36

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อ
ปี

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.15% ต่อปี

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.23

0.78

4.40

0.66

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 190,934.78 160,548.37 30,386.41

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ443.60 / 10.2638 = 
43.2199 หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

18,310.9431

10.4274

15,396.8372

10.4274

2,914.1059

10.4274

*สมมติให ้T เป็นวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ T+1 เป็นวันจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้
ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรง
กับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุด
ทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงุทนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคา รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือ
การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าว
ด้วยหรือไม่ก็ได้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการถัดไป

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวัน
ที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง

2. ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทํารายงานแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(1) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
(ค) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
3. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
3.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 2.(ก) โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
3.2 ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 4. ให้แล้วเสร็จ และดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
3.3 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวพร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2.(ก) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3.2 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผ
ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่าย
เงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่าย
เงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

5. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือนางสาวชุติมา
วงษ์ศราพันธ์ชัย
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

นางสาวธัญพร ตั งธโนปจัย หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 
หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติแล้ว ให้ถือว่ามีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั นเสียไป
ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติตามจํานวนหน่วยลงทุนรวม
กันเกินกึ งหนึ ง เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันให้
ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดนั น
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใดหากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เนื องจากข้อจํากัดดังต่อ
ไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการเกี ยวกับการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดนั น บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองผล
3. ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
4. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ นอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
5. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที เป็นเรื องเกี ยวข้องกับการเปลี ยนแปลงระยะเวลา และหรือ ประเภท
ของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับความเห็นชอบจากทั งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้
รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
6. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อเป็นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะยื นคําขอเป็นหนังสือพร้อมทั งรายละเอียดโครงการที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมแล้ว และคํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อขอความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอแล้ว ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

20.2 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที 
บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.3 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดยวิชาชีพ
เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.4 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน
รวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.5 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิเช่น ข้อ
กําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.6 หรือในกรณีที บริษัทจัดการหรือกลุ่มยู
โอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่ม
ยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ

20.6 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้
กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการ
ออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มีลักษณะตามหลัก
เกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที 
ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที 
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนิน
การลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่ในบัญชี
ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐาน
เพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ สงวนสิทธิในการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั น
ได ้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ น หากมี
การดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีกเลี ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องอันจะทําให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอ
ขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.7.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และ
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย
เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่า
ขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.7.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการ
ในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.7.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.7.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในโครงการ และคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.7.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือนเพื อนําค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัท
ประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.7.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วย
ลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วัน
ทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.7.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า และ
เงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกันชีวิต
กําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีก
กองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3
รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลายกองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไป
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันที 
ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกัน
ชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.7.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทกําหนด

20.7.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.7.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสารจากบริษัท
จัดการ

20.7.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการ
เงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมได้ตามเงื อนไข
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดัง
กล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่
ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วยค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่
กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่า
นั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ เงินปันผล (ถ้าม)ี ร่วม
กัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิ ในฐานะ ผู้ถือหน่วยลงทุนในการลง
นามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
เปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตาม
ที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
กําหนด
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ตามเงื อนไข วัน
เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 ทั งนี การสับเปลี ยนการ
ถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

5.2.2.2 INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามใน
คําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอ ใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นไ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที 
กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ ที อาจเกิด
ขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.4 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็น
 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
 เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชี เงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภท
ออมทรัพย์ ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.
 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ
สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หลังจากที บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้รับหลักฐานการรับชําระเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้
รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
สั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ในนามของบัญชี
สั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ นที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม

5.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

5.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บรษัทจัดการเปิดขึ น

5.2.3.4 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อหลังจากที 
ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ตามวันที ที ได้รับคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื อนไขที กําหนดดังต่อไปนี 
5.2.5.1 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน

5.2.5.2 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากเกิดกรณีตาม
ที ระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงื อนไข (อายุโครงการ)” 
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่ วันสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

5.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

5.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

5.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

5.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
(ค) ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) ,  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by
phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบเปิดบัญชีหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้
ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี
โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิด
บัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้
โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการจัดสรรตามจํานวนที 
สั งซื อ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วย
ลงทุนให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที การขายหรือรับ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ ลงนามรับรองให้กับผู้สั ง
ซื อไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค
ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น
โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์
ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.

 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิก คําสั งซื อนั นๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดยบริษัทจัดการ
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบ ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านั นเพื อซื อหน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่
เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงินฝากหรือ
บัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.5 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ

บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะ
ปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ คําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนและเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อเต็ม
จํานวน
ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือ
ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระค่าซื อใน
ส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที อยู่
ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

6.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

6.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

6.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

6.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา
เสนอขายครั งแรกภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนต่อไป โดยหากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วย
ลงทุนได้ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั งนี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวันทําการที 
สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ไม่มี

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี
ละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไร
สุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow)
ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ
11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

7.4.1.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้าม)ี
และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ
หนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูลส่วน
บุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิกหรือ
เปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั น
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการใ
แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วยลงทุน
รายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วย
ลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เรื อง
อื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณี
ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามที 
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด(์“กองทุนเปิดปลายทาง”)
ได ้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มเปิดให้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือ
กองทุนอื นใดตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ นั น
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื นในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ทั งนี ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํารายการภาย
ใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั น บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ บริษัทจัดการนั น อาจ
มีกรณีที ไม่สามารถทํารายการสับเปลี ยนได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับระบบงานของตัวแทนที ทําการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล
ไดนามิค บอนด์ ฟันด”์ กับกองทุนเปิดอื นๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดที กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ น
อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลา
เดียวกันกับการส่งคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของทั งกองทุนเปิดต้นทาง
และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื อนไข หรือหลักเกณฑ์ที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคาขาย
และราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือหน่วย
ลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตาม
ที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลัก
ฐาน
(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทําการ
ถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกอง
ทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียนกองทุนสําหรับการสับ
เปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ
สับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการหรือผ
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ีและประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติม ข้อ 8. “การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตามวิธีการดังนี 
9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และ
ทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะกําหนดต่อไป

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วยจํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะ
สม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว
ได ้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีที 
เข้าเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามที ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไป
นี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิด
เผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) เมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุน
ทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วัน
ทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ คําสั งซื อหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA ไม่จ่าย
2. UDBN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

2. UDBN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผย
แพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที เกี ยวข้องกับการส่ง
เสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ
หรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจาก
การติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับกองทุนและ
ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสารกองทุน
และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื น
ใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ใน
ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่า
ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกัน
ความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณีการลงทุน
ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่า
ใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้าม)ี โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตราภาษีภาษีมูลค่า
เพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วยความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป
หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทาง
หนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น
โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื อง
ดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตรา
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บ
ตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการ
เดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน
ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมาตรฐานการบัญชี หรือ
ประกาศ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงอัตราแลก
เปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง ให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที  1 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรก
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรกซึ งมีรายได้ดอกเบี ย 1,200 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ150,000 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน = 10 บาท (ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต)ิ และสมมติมีดอกเบี ย
ค้างรับในวันแรก 1,200 บาท
รวมทั งมียอดซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

150,000.00 150,000.00 

ดอกเบี ยค้างรับในวันแรก 1,200 บาท 151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายเกี ยวกับกองทุนแต่ละชนิด ไม่มี ไม่มี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(หารด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.01)/365 = 4.14

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.0015)/365 = 0.62

4.14

0.62

4.14

0.62





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 151,195.24 151,195.24 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 15,000.00 15,000.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0797 10.0797 

วันที  2 เพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน
(จากรายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท)

วันที  2 มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

151,195.24 151,195.24 

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท 152,195.24 152,195.24 

รายการที เกี ยวข้องกับหน่วยลงทุน (บาท)

• รายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม (+5,000)

• รายการขายคืนหน่วยลงทุน (1,000)

5,000

1,000

5,000

1,000





มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

156,195.24 156,195.24 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.01)/365 = 4.28

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.0015)/365 = 0.64

4.28

0.64

4.28

0.64





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 156,190.32 156,190.32 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ น = 5,000/10.0797 =
496.0465 หน่วย

 หน่วยลงทุนลดลง = 1,000/10.0797 =
99.2093 หน่วย

15,396.8372 15,396.8372

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1443 10.1443

ตัวอย่างที  2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
วันที  1 สมมติมีการจ่ายค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15 บาท/ หน่วย

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

หน่วยลงทุนเพิ มจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(จากรายการซื อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000 บาท)

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)

156,190.32 156,190.32 0

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(+30,000)

30,000.00  30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200.00
บาท

186,190.32

188,390.32

156,190.32 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=188,390.32*156,190.32/186,190.32=
158,035.84

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=188,390.32*30,000/186,190.32=
30,354.48

188,390.32 158,035.84 30,354.48

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (หาร
ด้วย365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

กองทุนรวม = (188,390.32 x 0.01) / 365 =
5.16

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
(158,035.84 x 0.01) / 365 = 4.33

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48x 0.01) / 365 = 0.83

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(+vat)
= 0.15% ต่อปี

กองทุน = (188,390.32 x 0.0015) / 365 =
0.77

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ= 
( 158,035.84 x 0.0015) / 365 = 0.65

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48 x 0.0015) / 365 = 0.12

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.16

0.77

4.33

0.65

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(30,000/10.1443) = 2,957.3258 หน่วย 18,354.163 15,396.8372 2,957.3258

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.2639 10.2639 10.2638

วันที  2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ + ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ30,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จ่ายเงินค่ารับซื อคืนอัตโนมัติ 0.15 บาท/
หน่วย

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
2,957.3258 x 0.15 = 443.60

443.60 443.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,000 บาท
187,940.79

190,940.79

158,030.86 29,909.93

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
190,940.79 x 158,030.86 / 187,940.79
=160,553.43

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
190,940.79 x29,909.93 /
87,940.79=30,387.36

190,940.79 160,553.43 30,387.36

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อ
ปี

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.15% ต่อปี

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.23

0.78

4.40

0.66

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 190,934.78 160,548.37 30,386.41

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ443.60 / 10.2638 = 
43.2199 หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

18,310.9431

10.4274

15,396.8372

10.4274

2,914.1059

10.4274

*สมมติให ้T เป็นวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ T+1 เป็นวันจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้
ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรง
กับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุด
ทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงุทนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคา รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือ
การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าว
ด้วยหรือไม่ก็ได้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการถัดไป

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวัน
ที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง

2. ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทํารายงานแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(1) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
(ค) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
3. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
3.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 2.(ก) โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
3.2 ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 4. ให้แล้วเสร็จ และดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
3.3 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวพร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2.(ก) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3.2 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผ
ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่าย
เงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่าย
เงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

5. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือนางสาวชุติมา
วงษ์ศราพันธ์ชัย
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

นางสาวธัญพร ตั งธโนปจัย หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 
หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติแล้ว ให้ถือว่ามีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั นเสียไป
ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติตามจํานวนหน่วยลงทุนรวม
กันเกินกึ งหนึ ง เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันให้
ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดนั น
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใดหากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เนื องจากข้อจํากัดดังต่อ
ไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการเกี ยวกับการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดนั น บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองผล
3. ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
4. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ นอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
5. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที เป็นเรื องเกี ยวข้องกับการเปลี ยนแปลงระยะเวลา และหรือ ประเภท
ของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับความเห็นชอบจากทั งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้
รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
6. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อเป็นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะยื นคําขอเป็นหนังสือพร้อมทั งรายละเอียดโครงการที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมแล้ว และคํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อขอความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอแล้ว ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

20.2 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที 
บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.3 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดยวิชาชีพ
เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.4 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน
รวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.5 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิเช่น ข้อ
กําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.6 หรือในกรณีที บริษัทจัดการหรือกลุ่มยู
โอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่ม
ยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ

20.6 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้
กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการ
ออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มีลักษณะตามหลัก
เกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที 
ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที 
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนิน
การลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่ในบัญชี
ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐาน
เพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ สงวนสิทธิในการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั น
ได ้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ น หากมี
การดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีกเลี ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องอันจะทําให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอ
ขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.7.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และ
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย
เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่า
ขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.7.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการ
ในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.7.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.7.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในโครงการ และคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.7.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือนเพื อนําค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัท
ประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.7.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วย
ลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วัน
ทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.7.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า และ
เงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกันชีวิต
กําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีก
กองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3
รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลายกองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไป
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันที 
ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกัน
ชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.7.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทกําหนด

20.7.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.7.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสารจากบริษัท
จัดการ

20.7.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการ
เงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมได้ตามเงื อนไข
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดัง
กล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่
ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วยค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่
กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่า
นั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ เงินปันผล (ถ้าม)ี ร่วม
กัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิ ในฐานะ ผู้ถือหน่วยลงทุนในการลง
นามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
เปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตาม
ที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
กําหนด
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ตามเงื อนไข วัน
เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 ทั งนี การสับเปลี ยนการ
ถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

5.2.2.2 INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามใน
คําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอ ใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นไ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที 
กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ ที อาจเกิด
ขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.4 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็น
 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
 เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชี เงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภท
ออมทรัพย์ ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.
 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ
สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หลังจากที บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้รับหลักฐานการรับชําระเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้
รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
สั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ในนามของบัญชี
สั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ นที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม

5.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

5.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บรษัทจัดการเปิดขึ น

5.2.3.4 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อหลังจากที 
ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ตามวันที ที ได้รับคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื อนไขที กําหนดดังต่อไปนี 
5.2.5.1 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน

5.2.5.2 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากเกิดกรณีตาม
ที ระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงื อนไข (อายุโครงการ)” 
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่ วันสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

5.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

5.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

5.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

5.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
(ค) ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) ,  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by
phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบเปิดบัญชีหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้
ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี
โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิด
บัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้
โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการจัดสรรตามจํานวนที 
สั งซื อ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วย
ลงทุนให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที การขายหรือรับ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ ลงนามรับรองให้กับผู้สั ง
ซื อไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค
ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น
โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์
ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.

 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิก คําสั งซื อนั นๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดยบริษัทจัดการ
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบ ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านั นเพื อซื อหน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่
เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงินฝากหรือ
บัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.5 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ

บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะ
ปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ คําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนและเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อเต็ม
จํานวน
ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือ
ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระค่าซื อใน
ส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที อยู่
ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

6.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

6.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

6.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

6.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา
เสนอขายครั งแรกภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนต่อไป โดยหากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วย
ลงทุนได้ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั งนี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวันทําการที 
สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ไม่มี

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี
ละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไร
สุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow)
ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ
11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

7.4.1.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้าม)ี
และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ
หนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูลส่วน
บุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิกหรือ
เปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั น
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการใ
แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วยลงทุน
รายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วย
ลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เรื อง
อื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณี
ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามที 
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด(์“กองทุนเปิดปลายทาง”)
ได ้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มเปิดให้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือ
กองทุนอื นใดตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ นั น
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื นในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ทั งนี ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํารายการภาย
ใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั น บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ บริษัทจัดการนั น อาจ
มีกรณีที ไม่สามารถทํารายการสับเปลี ยนได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับระบบงานของตัวแทนที ทําการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล
ไดนามิค บอนด์ ฟันด”์ กับกองทุนเปิดอื นๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดที กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ น
อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลา
เดียวกันกับการส่งคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของทั งกองทุนเปิดต้นทาง
และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื อนไข หรือหลักเกณฑ์ที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคาขาย
และราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือหน่วย
ลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตาม
ที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลัก
ฐาน
(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทําการ
ถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกอง
ทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียนกองทุนสําหรับการสับ
เปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ
สับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการหรือผ
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ีและประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติม ข้อ 8. “การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตามวิธีการดังนี 
9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และ
ทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะกําหนดต่อไป

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วยจํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะ
สม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว
ได ้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีที 
เข้าเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามที ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไป
นี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิด
เผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) เมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุน
ทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วัน
ทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ คําสั งซื อหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA ไม่จ่าย
2. UDBN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

2. UDBN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผย
แพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที เกี ยวข้องกับการส่ง
เสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ
หรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจาก
การติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับกองทุนและ
ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสารกองทุน
และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื น
ใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ใน
ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่า
ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกัน
ความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณีการลงทุน
ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่า
ใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้าม)ี โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตราภาษีภาษีมูลค่า
เพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วยความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป
หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทาง
หนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น
โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื อง
ดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตรา
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บ
ตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการ
เดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน
ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมาตรฐานการบัญชี หรือ
ประกาศ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงอัตราแลก
เปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง ให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที  1 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรก
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรกซึ งมีรายได้ดอกเบี ย 1,200 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ150,000 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน = 10 บาท (ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต)ิ และสมมติมีดอกเบี ย
ค้างรับในวันแรก 1,200 บาท
รวมทั งมียอดซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

150,000.00 150,000.00 

ดอกเบี ยค้างรับในวันแรก 1,200 บาท 151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายเกี ยวกับกองทุนแต่ละชนิด ไม่มี ไม่มี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(หารด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.01)/365 = 4.14

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.0015)/365 = 0.62

4.14

0.62

4.14

0.62





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 151,195.24 151,195.24 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 15,000.00 15,000.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0797 10.0797 

วันที  2 เพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน
(จากรายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท)

วันที  2 มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

151,195.24 151,195.24 

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท 152,195.24 152,195.24 

รายการที เกี ยวข้องกับหน่วยลงทุน (บาท)

• รายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม (+5,000)

• รายการขายคืนหน่วยลงทุน (1,000)

5,000

1,000

5,000

1,000





มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

156,195.24 156,195.24 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.01)/365 = 4.28

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.0015)/365 = 0.64

4.28

0.64

4.28

0.64





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 156,190.32 156,190.32 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ น = 5,000/10.0797 =
496.0465 หน่วย

 หน่วยลงทุนลดลง = 1,000/10.0797 =
99.2093 หน่วย

15,396.8372 15,396.8372

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1443 10.1443

ตัวอย่างที  2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
วันที  1 สมมติมีการจ่ายค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15 บาท/ หน่วย

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

หน่วยลงทุนเพิ มจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(จากรายการซื อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000 บาท)

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)

156,190.32 156,190.32 0

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(+30,000)

30,000.00  30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200.00
บาท

186,190.32

188,390.32

156,190.32 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=188,390.32*156,190.32/186,190.32=
158,035.84

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=188,390.32*30,000/186,190.32=
30,354.48

188,390.32 158,035.84 30,354.48

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (หาร
ด้วย365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

กองทุนรวม = (188,390.32 x 0.01) / 365 =
5.16

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
(158,035.84 x 0.01) / 365 = 4.33

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48x 0.01) / 365 = 0.83

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(+vat)
= 0.15% ต่อปี

กองทุน = (188,390.32 x 0.0015) / 365 =
0.77

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ= 
( 158,035.84 x 0.0015) / 365 = 0.65

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48 x 0.0015) / 365 = 0.12

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.16

0.77

4.33

0.65

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(30,000/10.1443) = 2,957.3258 หน่วย 18,354.163 15,396.8372 2,957.3258

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.2639 10.2639 10.2638

วันที  2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ + ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ30,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จ่ายเงินค่ารับซื อคืนอัตโนมัติ 0.15 บาท/
หน่วย

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
2,957.3258 x 0.15 = 443.60

443.60 443.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,000 บาท
187,940.79

190,940.79

158,030.86 29,909.93

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
190,940.79 x 158,030.86 / 187,940.79
=160,553.43

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
190,940.79 x29,909.93 /
87,940.79=30,387.36

190,940.79 160,553.43 30,387.36

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อ
ปี

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.15% ต่อปี

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.23

0.78

4.40

0.66

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 190,934.78 160,548.37 30,386.41

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ443.60 / 10.2638 = 
43.2199 หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

18,310.9431

10.4274

15,396.8372

10.4274

2,914.1059

10.4274

*สมมติให ้T เป็นวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ T+1 เป็นวันจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้
ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรง
กับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุด
ทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงุทนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคา รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือ
การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าว
ด้วยหรือไม่ก็ได้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการถัดไป

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวัน
ที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง

2. ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทํารายงานแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(1) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
(ค) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
3. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
3.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 2.(ก) โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
3.2 ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 4. ให้แล้วเสร็จ และดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
3.3 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวพร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2.(ก) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3.2 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผ
ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่าย
เงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่าย
เงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

5. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือนางสาวชุติมา
วงษ์ศราพันธ์ชัย
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

นางสาวธัญพร ตั งธโนปจัย หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 
หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติแล้ว ให้ถือว่ามีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั นเสียไป
ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติตามจํานวนหน่วยลงทุนรวม
กันเกินกึ งหนึ ง เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันให้
ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดนั น
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใดหากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เนื องจากข้อจํากัดดังต่อ
ไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการเกี ยวกับการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดนั น บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองผล
3. ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
4. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ นอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
5. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที เป็นเรื องเกี ยวข้องกับการเปลี ยนแปลงระยะเวลา และหรือ ประเภท
ของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับความเห็นชอบจากทั งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้
รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
6. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อเป็นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะยื นคําขอเป็นหนังสือพร้อมทั งรายละเอียดโครงการที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมแล้ว และคํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อขอความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอแล้ว ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

20.2 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที 
บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.3 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดยวิชาชีพ
เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.4 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน
รวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.5 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิเช่น ข้อ
กําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.6 หรือในกรณีที บริษัทจัดการหรือกลุ่มยู
โอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่ม
ยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ

20.6 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้
กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการ
ออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มีลักษณะตามหลัก
เกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที 
ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที 
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนิน
การลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่ในบัญชี
ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐาน
เพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ สงวนสิทธิในการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั น
ได ้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ น หากมี
การดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีกเลี ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องอันจะทําให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอ
ขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.7.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และ
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย
เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่า
ขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.7.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการ
ในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.7.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.7.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในโครงการ และคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.7.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือนเพื อนําค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัท
ประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.7.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วย
ลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วัน
ทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.7.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า และ
เงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกันชีวิต
กําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีก
กองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3
รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลายกองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไป
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันที 
ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกัน
ชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.7.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทกําหนด

20.7.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.7.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสารจากบริษัท
จัดการ

20.7.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการ
เงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมได้ตามเงื อนไข
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดัง
กล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่
ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วยค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่
กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่า
นั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ เงินปันผล (ถ้าม)ี ร่วม
กัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิ ในฐานะ ผู้ถือหน่วยลงทุนในการลง
นามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
เปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตาม
ที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
กําหนด
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ตามเงื อนไข วัน
เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 ทั งนี การสับเปลี ยนการ
ถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

5.2.2.2 INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามใน
คําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอ ใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นไ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที 
กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ ที อาจเกิด
ขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.4 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็น
 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
 เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชี เงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภท
ออมทรัพย์ ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.
 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ
สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หลังจากที บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้รับหลักฐานการรับชําระเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้
รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
สั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ในนามของบัญชี
สั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ นที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม

5.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

5.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บรษัทจัดการเปิดขึ น

5.2.3.4 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อหลังจากที 
ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ตามวันที ที ได้รับคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื อนไขที กําหนดดังต่อไปนี 
5.2.5.1 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน

5.2.5.2 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากเกิดกรณีตาม
ที ระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงื อนไข (อายุโครงการ)” 
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่ วันสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

5.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

5.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

5.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

5.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
(ค) ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) ,  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by
phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบเปิดบัญชีหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้
ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี
โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิด
บัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้
โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการจัดสรรตามจํานวนที 
สั งซื อ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วย
ลงทุนให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที การขายหรือรับ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ ลงนามรับรองให้กับผู้สั ง
ซื อไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค
ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น
โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์
ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.

 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิก คําสั งซื อนั นๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดยบริษัทจัดการ
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบ ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านั นเพื อซื อหน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่
เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงินฝากหรือ
บัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.5 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ

บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะ
ปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ คําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนและเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อเต็ม
จํานวน
ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือ
ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระค่าซื อใน
ส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที อยู่
ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

6.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

6.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

6.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

6.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา
เสนอขายครั งแรกภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนต่อไป โดยหากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วย
ลงทุนได้ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั งนี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวันทําการที 
สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ไม่มี

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี
ละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไร
สุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow)
ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ
11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

7.4.1.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้าม)ี
และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ
หนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูลส่วน
บุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิกหรือ
เปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั น
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการใ
แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วยลงทุน
รายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วย
ลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เรื อง
อื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณี
ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามที 
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด(์“กองทุนเปิดปลายทาง”)
ได ้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มเปิดให้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือ
กองทุนอื นใดตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ นั น
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื นในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ทั งนี ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํารายการภาย
ใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั น บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ บริษัทจัดการนั น อาจ
มีกรณีที ไม่สามารถทํารายการสับเปลี ยนได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับระบบงานของตัวแทนที ทําการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล
ไดนามิค บอนด์ ฟันด”์ กับกองทุนเปิดอื นๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดที กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ น
อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลา
เดียวกันกับการส่งคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของทั งกองทุนเปิดต้นทาง
และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื อนไข หรือหลักเกณฑ์ที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคาขาย
และราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือหน่วย
ลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตาม
ที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลัก
ฐาน
(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทําการ
ถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกอง
ทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียนกองทุนสําหรับการสับ
เปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ
สับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการหรือผ
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ีและประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติม ข้อ 8. “การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตามวิธีการดังนี 
9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และ
ทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะกําหนดต่อไป

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วยจํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะ
สม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว
ได ้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีที 
เข้าเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามที ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไป
นี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิด
เผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) เมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุน
ทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วัน
ทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ คําสั งซื อหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA ไม่จ่าย
2. UDBN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

2. UDBN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผย
แพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที เกี ยวข้องกับการส่ง
เสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ
หรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจาก
การติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับกองทุนและ
ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสารกองทุน
และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื น
ใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ใน
ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่า
ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกัน
ความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณีการลงทุน
ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่า
ใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้าม)ี โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตราภาษีภาษีมูลค่า
เพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วยความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป
หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทาง
หนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น
โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื อง
ดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตรา
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บ
ตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการ
เดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน
ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมาตรฐานการบัญชี หรือ
ประกาศ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงอัตราแลก
เปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง ให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที  1 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรก
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรกซึ งมีรายได้ดอกเบี ย 1,200 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ150,000 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน = 10 บาท (ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต)ิ และสมมติมีดอกเบี ย
ค้างรับในวันแรก 1,200 บาท
รวมทั งมียอดซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

150,000.00 150,000.00 

ดอกเบี ยค้างรับในวันแรก 1,200 บาท 151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายเกี ยวกับกองทุนแต่ละชนิด ไม่มี ไม่มี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(หารด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.01)/365 = 4.14

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.0015)/365 = 0.62

4.14

0.62

4.14

0.62





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 151,195.24 151,195.24 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 15,000.00 15,000.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0797 10.0797 

วันที  2 เพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน
(จากรายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท)

วันที  2 มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

151,195.24 151,195.24 

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท 152,195.24 152,195.24 

รายการที เกี ยวข้องกับหน่วยลงทุน (บาท)

• รายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม (+5,000)

• รายการขายคืนหน่วยลงทุน (1,000)

5,000

1,000

5,000

1,000





มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

156,195.24 156,195.24 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.01)/365 = 4.28

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.0015)/365 = 0.64

4.28

0.64

4.28

0.64





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 156,190.32 156,190.32 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ น = 5,000/10.0797 =
496.0465 หน่วย

 หน่วยลงทุนลดลง = 1,000/10.0797 =
99.2093 หน่วย

15,396.8372 15,396.8372

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1443 10.1443

ตัวอย่างที  2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
วันที  1 สมมติมีการจ่ายค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15 บาท/ หน่วย

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

หน่วยลงทุนเพิ มจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(จากรายการซื อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000 บาท)

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)

156,190.32 156,190.32 0

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(+30,000)

30,000.00  30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200.00
บาท

186,190.32

188,390.32

156,190.32 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=188,390.32*156,190.32/186,190.32=
158,035.84

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=188,390.32*30,000/186,190.32=
30,354.48

188,390.32 158,035.84 30,354.48

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (หาร
ด้วย365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

กองทุนรวม = (188,390.32 x 0.01) / 365 =
5.16

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
(158,035.84 x 0.01) / 365 = 4.33

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48x 0.01) / 365 = 0.83

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(+vat)
= 0.15% ต่อปี

กองทุน = (188,390.32 x 0.0015) / 365 =
0.77

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ= 
( 158,035.84 x 0.0015) / 365 = 0.65

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48 x 0.0015) / 365 = 0.12

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.16

0.77

4.33

0.65

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(30,000/10.1443) = 2,957.3258 หน่วย 18,354.163 15,396.8372 2,957.3258

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.2639 10.2639 10.2638

วันที  2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ + ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ30,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จ่ายเงินค่ารับซื อคืนอัตโนมัติ 0.15 บาท/
หน่วย

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
2,957.3258 x 0.15 = 443.60

443.60 443.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,000 บาท
187,940.79

190,940.79

158,030.86 29,909.93

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
190,940.79 x 158,030.86 / 187,940.79
=160,553.43

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
190,940.79 x29,909.93 /
87,940.79=30,387.36

190,940.79 160,553.43 30,387.36

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อ
ปี

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.15% ต่อปี

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.23

0.78

4.40

0.66

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 190,934.78 160,548.37 30,386.41

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ443.60 / 10.2638 = 
43.2199 หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

18,310.9431

10.4274

15,396.8372

10.4274

2,914.1059

10.4274

*สมมติให ้T เป็นวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ T+1 เป็นวันจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้
ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรง
กับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุด
ทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงุทนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคา รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือ
การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าว
ด้วยหรือไม่ก็ได้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการถัดไป

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวัน
ที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง

2. ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทํารายงานแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(1) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
(ค) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
3. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
3.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 2.(ก) โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
3.2 ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 4. ให้แล้วเสร็จ และดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
3.3 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวพร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2.(ก) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3.2 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผ
ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่าย
เงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่าย
เงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

5. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือนางสาวชุติมา
วงษ์ศราพันธ์ชัย
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

นางสาวธัญพร ตั งธโนปจัย หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 
หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติแล้ว ให้ถือว่ามีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั นเสียไป
ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติตามจํานวนหน่วยลงทุนรวม
กันเกินกึ งหนึ ง เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันให้
ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดนั น
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใดหากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เนื องจากข้อจํากัดดังต่อ
ไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการเกี ยวกับการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดนั น บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองผล
3. ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
4. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ นอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
5. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที เป็นเรื องเกี ยวข้องกับการเปลี ยนแปลงระยะเวลา และหรือ ประเภท
ของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับความเห็นชอบจากทั งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้
รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
6. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อเป็นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะยื นคําขอเป็นหนังสือพร้อมทั งรายละเอียดโครงการที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมแล้ว และคํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อขอความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอแล้ว ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

20.2 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที 
บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.3 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดยวิชาชีพ
เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.4 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน
รวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.5 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิเช่น ข้อ
กําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.6 หรือในกรณีที บริษัทจัดการหรือกลุ่มยู
โอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่ม
ยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ

20.6 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้
กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการ
ออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มีลักษณะตามหลัก
เกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที 
ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที 
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนิน
การลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่ในบัญชี
ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐาน
เพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ สงวนสิทธิในการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั น
ได ้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ น หากมี
การดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีกเลี ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องอันจะทําให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอ
ขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.7.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และ
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย
เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่า
ขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.7.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการ
ในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.7.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.7.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในโครงการ และคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.7.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือนเพื อนําค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัท
ประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.7.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วย
ลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วัน
ทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.7.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า และ
เงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกันชีวิต
กําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีก
กองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3
รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลายกองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไป
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันที 
ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกัน
ชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.7.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทกําหนด

20.7.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.7.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสารจากบริษัท
จัดการ

20.7.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการ
เงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมได้ตามเงื อนไข
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดัง
กล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่
ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วยค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่
กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่า
นั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ เงินปันผล (ถ้าม)ี ร่วม
กัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิ ในฐานะ ผู้ถือหน่วยลงทุนในการลง
นามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
เปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตาม
ที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
กําหนด
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ตามเงื อนไข วัน
เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 ทั งนี การสับเปลี ยนการ
ถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

5.2.2.2 INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามใน
คําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอ ใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นไ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที 
กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ ที อาจเกิด
ขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.4 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็น
 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
 เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชี เงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภท
ออมทรัพย์ ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.
 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ
สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หลังจากที บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้รับหลักฐานการรับชําระเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้
รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
สั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ในนามของบัญชี
สั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ นที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม

5.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

5.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บรษัทจัดการเปิดขึ น

5.2.3.4 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อหลังจากที 
ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ตามวันที ที ได้รับคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื อนไขที กําหนดดังต่อไปนี 
5.2.5.1 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน

5.2.5.2 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากเกิดกรณีตาม
ที ระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงื อนไข (อายุโครงการ)” 
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่ วันสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

5.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

5.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

5.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

5.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
(ค) ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) ,  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by
phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบเปิดบัญชีหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้
ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี
โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิด
บัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้
โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการจัดสรรตามจํานวนที 
สั งซื อ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วย
ลงทุนให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที การขายหรือรับ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ ลงนามรับรองให้กับผู้สั ง
ซื อไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค
ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น
โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์
ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.

 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิก คําสั งซื อนั นๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดยบริษัทจัดการ
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบ ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านั นเพื อซื อหน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่
เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงินฝากหรือ
บัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.5 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ

บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะ
ปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ คําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนและเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อเต็ม
จํานวน
ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือ
ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระค่าซื อใน
ส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที อยู่
ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

6.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

6.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

6.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

6.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา
เสนอขายครั งแรกภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนต่อไป โดยหากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วย
ลงทุนได้ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั งนี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวันทําการที 
สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ไม่มี

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี
ละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไร
สุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow)
ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ
11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

7.4.1.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้าม)ี
และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ
หนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูลส่วน
บุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิกหรือ
เปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั น
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการใ
แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วยลงทุน
รายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วย
ลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เรื อง
อื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณี
ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามที 
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด(์“กองทุนเปิดปลายทาง”)
ได ้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มเปิดให้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือ
กองทุนอื นใดตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ นั น
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื นในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ทั งนี ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํารายการภาย
ใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั น บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ บริษัทจัดการนั น อาจ
มีกรณีที ไม่สามารถทํารายการสับเปลี ยนได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับระบบงานของตัวแทนที ทําการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล
ไดนามิค บอนด์ ฟันด”์ กับกองทุนเปิดอื นๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดที กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ น
อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลา
เดียวกันกับการส่งคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของทั งกองทุนเปิดต้นทาง
และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื อนไข หรือหลักเกณฑ์ที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคาขาย
และราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือหน่วย
ลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตาม
ที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลัก
ฐาน
(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทําการ
ถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกอง
ทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียนกองทุนสําหรับการสับ
เปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ
สับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการหรือผ
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ีและประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติม ข้อ 8. “การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตามวิธีการดังนี 
9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และ
ทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะกําหนดต่อไป

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วยจํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะ
สม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว
ได ้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีที 
เข้าเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามที ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไป
นี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิด
เผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) เมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุน
ทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วัน
ทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ คําสั งซื อหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA ไม่จ่าย
2. UDBN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

2. UDBN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผย
แพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที เกี ยวข้องกับการส่ง
เสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ
หรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจาก
การติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับกองทุนและ
ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสารกองทุน
และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื น
ใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ใน
ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่า
ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกัน
ความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณีการลงทุน
ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่า
ใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้าม)ี โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตราภาษีภาษีมูลค่า
เพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วยความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป
หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทาง
หนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น
โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื อง
ดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตรา
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บ
ตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการ
เดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน
ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมาตรฐานการบัญชี หรือ
ประกาศ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงอัตราแลก
เปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง ให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที  1 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรก
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรกซึ งมีรายได้ดอกเบี ย 1,200 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ150,000 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน = 10 บาท (ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต)ิ และสมมติมีดอกเบี ย
ค้างรับในวันแรก 1,200 บาท
รวมทั งมียอดซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

150,000.00 150,000.00 

ดอกเบี ยค้างรับในวันแรก 1,200 บาท 151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายเกี ยวกับกองทุนแต่ละชนิด ไม่มี ไม่มี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(หารด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.01)/365 = 4.14

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.0015)/365 = 0.62

4.14

0.62

4.14

0.62





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 151,195.24 151,195.24 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 15,000.00 15,000.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0797 10.0797 

วันที  2 เพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน
(จากรายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท)

วันที  2 มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

151,195.24 151,195.24 

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท 152,195.24 152,195.24 

รายการที เกี ยวข้องกับหน่วยลงทุน (บาท)

• รายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม (+5,000)

• รายการขายคืนหน่วยลงทุน (1,000)

5,000

1,000

5,000

1,000





มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

156,195.24 156,195.24 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.01)/365 = 4.28

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.0015)/365 = 0.64

4.28

0.64

4.28

0.64





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 156,190.32 156,190.32 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ น = 5,000/10.0797 =
496.0465 หน่วย

 หน่วยลงทุนลดลง = 1,000/10.0797 =
99.2093 หน่วย

15,396.8372 15,396.8372

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1443 10.1443

ตัวอย่างที  2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
วันที  1 สมมติมีการจ่ายค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15 บาท/ หน่วย

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

หน่วยลงทุนเพิ มจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(จากรายการซื อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000 บาท)

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)

156,190.32 156,190.32 0

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(+30,000)

30,000.00  30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200.00
บาท

186,190.32

188,390.32

156,190.32 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=188,390.32*156,190.32/186,190.32=
158,035.84

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=188,390.32*30,000/186,190.32=
30,354.48

188,390.32 158,035.84 30,354.48

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (หาร
ด้วย365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

กองทุนรวม = (188,390.32 x 0.01) / 365 =
5.16

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
(158,035.84 x 0.01) / 365 = 4.33

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48x 0.01) / 365 = 0.83

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(+vat)
= 0.15% ต่อปี

กองทุน = (188,390.32 x 0.0015) / 365 =
0.77

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ= 
( 158,035.84 x 0.0015) / 365 = 0.65

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48 x 0.0015) / 365 = 0.12

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.16

0.77

4.33

0.65

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(30,000/10.1443) = 2,957.3258 หน่วย 18,354.163 15,396.8372 2,957.3258

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.2639 10.2639 10.2638

วันที  2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ + ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ30,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จ่ายเงินค่ารับซื อคืนอัตโนมัติ 0.15 บาท/
หน่วย

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
2,957.3258 x 0.15 = 443.60

443.60 443.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,000 บาท
187,940.79

190,940.79

158,030.86 29,909.93

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
190,940.79 x 158,030.86 / 187,940.79
=160,553.43

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
190,940.79 x29,909.93 /
87,940.79=30,387.36

190,940.79 160,553.43 30,387.36

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อ
ปี

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.15% ต่อปี

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.23

0.78

4.40

0.66

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 190,934.78 160,548.37 30,386.41

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ443.60 / 10.2638 = 
43.2199 หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

18,310.9431

10.4274

15,396.8372

10.4274

2,914.1059

10.4274

*สมมติให ้T เป็นวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ T+1 เป็นวันจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้
ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรง
กับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุด
ทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงุทนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคา รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือ
การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าว
ด้วยหรือไม่ก็ได้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการถัดไป

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวัน
ที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง

2. ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทํารายงานแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(1) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
(ค) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
3. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
3.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 2.(ก) โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
3.2 ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 4. ให้แล้วเสร็จ และดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
3.3 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวพร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2.(ก) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3.2 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผ
ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่าย
เงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่าย
เงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

5. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือนางสาวชุติมา
วงษ์ศราพันธ์ชัย
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

นางสาวธัญพร ตั งธโนปจัย หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 
หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติแล้ว ให้ถือว่ามีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั นเสียไป
ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติตามจํานวนหน่วยลงทุนรวม
กันเกินกึ งหนึ ง เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันให้
ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดนั น
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใดหากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เนื องจากข้อจํากัดดังต่อ
ไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการเกี ยวกับการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดนั น บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองผล
3. ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
4. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ นอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
5. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที เป็นเรื องเกี ยวข้องกับการเปลี ยนแปลงระยะเวลา และหรือ ประเภท
ของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับความเห็นชอบจากทั งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้
รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
6. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อเป็นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะยื นคําขอเป็นหนังสือพร้อมทั งรายละเอียดโครงการที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมแล้ว และคํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อขอความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอแล้ว ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

20.2 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที 
บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.3 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดยวิชาชีพ
เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.4 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน
รวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.5 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิเช่น ข้อ
กําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.6 หรือในกรณีที บริษัทจัดการหรือกลุ่มยู
โอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่ม
ยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ

20.6 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้
กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการ
ออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มีลักษณะตามหลัก
เกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที 
ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที 
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนิน
การลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่ในบัญชี
ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐาน
เพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ สงวนสิทธิในการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั น
ได ้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ น หากมี
การดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีกเลี ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องอันจะทําให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอ
ขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.7.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และ
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย
เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่า
ขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.7.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการ
ในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.7.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.7.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในโครงการ และคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.7.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือนเพื อนําค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัท
ประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.7.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วย
ลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วัน
ทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.7.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า และ
เงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกันชีวิต
กําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีก
กองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3
รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลายกองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไป
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันที 
ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกัน
ชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.7.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทกําหนด

20.7.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.7.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสารจากบริษัท
จัดการ

20.7.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการ
เงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมได้ตามเงื อนไข
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดัง
กล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่
ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วยค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่
กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่า
นั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ เงินปันผล (ถ้าม)ี ร่วม
กัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิ ในฐานะ ผู้ถือหน่วยลงทุนในการลง
นามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
เปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตาม
ที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
กําหนด
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ตามเงื อนไข วัน
เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 ทั งนี การสับเปลี ยนการ
ถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

5.2.2.2 INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามใน
คําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอ ใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นไ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที 
กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ ที อาจเกิด
ขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.4 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็น
 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
 เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชี เงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภท
ออมทรัพย์ ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.
 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ
สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หลังจากที บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้รับหลักฐานการรับชําระเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้
รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
สั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ในนามของบัญชี
สั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ นที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม

5.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

5.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บรษัทจัดการเปิดขึ น

5.2.3.4 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อหลังจากที 
ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ตามวันที ที ได้รับคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื อนไขที กําหนดดังต่อไปนี 
5.2.5.1 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน

5.2.5.2 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากเกิดกรณีตาม
ที ระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงื อนไข (อายุโครงการ)” 
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่ วันสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

5.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

5.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

5.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

5.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
(ค) ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) ,  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by
phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบเปิดบัญชีหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้
ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี
โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิด
บัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้
โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการจัดสรรตามจํานวนที 
สั งซื อ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วย
ลงทุนให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที การขายหรือรับ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ ลงนามรับรองให้กับผู้สั ง
ซื อไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค
ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น
โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์
ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.

 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิก คําสั งซื อนั นๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดยบริษัทจัดการ
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบ ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านั นเพื อซื อหน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่
เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงินฝากหรือ
บัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.5 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ

บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะ
ปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ คําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนและเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อเต็ม
จํานวน
ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือ
ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระค่าซื อใน
ส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที อยู่
ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

6.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

6.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

6.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

6.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา
เสนอขายครั งแรกภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนต่อไป โดยหากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วย
ลงทุนได้ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั งนี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวันทําการที 
สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ไม่มี

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี
ละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไร
สุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow)
ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ
11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

7.4.1.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้าม)ี
และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ
หนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูลส่วน
บุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิกหรือ
เปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั น
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการใ
แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วยลงทุน
รายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วย
ลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เรื อง
อื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณี
ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามที 
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด(์“กองทุนเปิดปลายทาง”)
ได ้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มเปิดให้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือ
กองทุนอื นใดตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ นั น
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื นในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ทั งนี ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํารายการภาย
ใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั น บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ บริษัทจัดการนั น อาจ
มีกรณีที ไม่สามารถทํารายการสับเปลี ยนได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับระบบงานของตัวแทนที ทําการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล
ไดนามิค บอนด์ ฟันด”์ กับกองทุนเปิดอื นๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดที กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ น
อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลา
เดียวกันกับการส่งคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของทั งกองทุนเปิดต้นทาง
และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื อนไข หรือหลักเกณฑ์ที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคาขาย
และราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือหน่วย
ลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตาม
ที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลัก
ฐาน
(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทําการ
ถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกอง
ทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียนกองทุนสําหรับการสับ
เปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ
สับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการหรือผ
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ีและประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติม ข้อ 8. “การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตามวิธีการดังนี 
9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และ
ทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะกําหนดต่อไป

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วยจํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะ
สม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว
ได ้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีที 
เข้าเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามที ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไป
นี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิด
เผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) เมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุน
ทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วัน
ทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ คําสั งซื อหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA ไม่จ่าย
2. UDBN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

2. UDBN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผย
แพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที เกี ยวข้องกับการส่ง
เสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ
หรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจาก
การติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับกองทุนและ
ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสารกองทุน
และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื น
ใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ใน
ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่า
ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกัน
ความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณีการลงทุน
ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่า
ใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้าม)ี โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตราภาษีภาษีมูลค่า
เพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วยความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป
หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทาง
หนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น
โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื อง
ดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตรา
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บ
ตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการ
เดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน
ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมาตรฐานการบัญชี หรือ
ประกาศ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงอัตราแลก
เปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง ให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที  1 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรก
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรกซึ งมีรายได้ดอกเบี ย 1,200 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ150,000 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน = 10 บาท (ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต)ิ และสมมติมีดอกเบี ย
ค้างรับในวันแรก 1,200 บาท
รวมทั งมียอดซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

150,000.00 150,000.00 

ดอกเบี ยค้างรับในวันแรก 1,200 บาท 151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายเกี ยวกับกองทุนแต่ละชนิด ไม่มี ไม่มี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(หารด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.01)/365 = 4.14

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.0015)/365 = 0.62

4.14

0.62

4.14

0.62





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 151,195.24 151,195.24 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 15,000.00 15,000.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0797 10.0797 

วันที  2 เพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน
(จากรายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท)

วันที  2 มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

151,195.24 151,195.24 

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท 152,195.24 152,195.24 

รายการที เกี ยวข้องกับหน่วยลงทุน (บาท)

• รายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม (+5,000)

• รายการขายคืนหน่วยลงทุน (1,000)

5,000

1,000

5,000

1,000





มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

156,195.24 156,195.24 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.01)/365 = 4.28

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.0015)/365 = 0.64

4.28

0.64

4.28

0.64





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 156,190.32 156,190.32 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ น = 5,000/10.0797 =
496.0465 หน่วย

 หน่วยลงทุนลดลง = 1,000/10.0797 =
99.2093 หน่วย

15,396.8372 15,396.8372

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1443 10.1443

ตัวอย่างที  2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
วันที  1 สมมติมีการจ่ายค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15 บาท/ หน่วย

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

หน่วยลงทุนเพิ มจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(จากรายการซื อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000 บาท)

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)

156,190.32 156,190.32 0

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(+30,000)

30,000.00  30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200.00
บาท

186,190.32

188,390.32

156,190.32 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=188,390.32*156,190.32/186,190.32=
158,035.84

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=188,390.32*30,000/186,190.32=
30,354.48

188,390.32 158,035.84 30,354.48

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (หาร
ด้วย365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

กองทุนรวม = (188,390.32 x 0.01) / 365 =
5.16

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
(158,035.84 x 0.01) / 365 = 4.33

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48x 0.01) / 365 = 0.83

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(+vat)
= 0.15% ต่อปี

กองทุน = (188,390.32 x 0.0015) / 365 =
0.77

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ= 
( 158,035.84 x 0.0015) / 365 = 0.65

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48 x 0.0015) / 365 = 0.12

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.16

0.77

4.33

0.65

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(30,000/10.1443) = 2,957.3258 หน่วย 18,354.163 15,396.8372 2,957.3258

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.2639 10.2639 10.2638

วันที  2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ + ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ30,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จ่ายเงินค่ารับซื อคืนอัตโนมัติ 0.15 บาท/
หน่วย

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
2,957.3258 x 0.15 = 443.60

443.60 443.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,000 บาท
187,940.79

190,940.79

158,030.86 29,909.93

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
190,940.79 x 158,030.86 / 187,940.79
=160,553.43

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
190,940.79 x29,909.93 /
87,940.79=30,387.36

190,940.79 160,553.43 30,387.36

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อ
ปี

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.15% ต่อปี

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.23

0.78

4.40

0.66

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 190,934.78 160,548.37 30,386.41

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ443.60 / 10.2638 = 
43.2199 หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

18,310.9431

10.4274

15,396.8372

10.4274

2,914.1059

10.4274

*สมมติให ้T เป็นวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ T+1 เป็นวันจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้
ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรง
กับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุด
ทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงุทนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคา รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือ
การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าว
ด้วยหรือไม่ก็ได้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการถัดไป

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวัน
ที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง

2. ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทํารายงานแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(1) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
(ค) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
3. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
3.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 2.(ก) โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
3.2 ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 4. ให้แล้วเสร็จ และดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
3.3 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวพร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2.(ก) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3.2 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผ
ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่าย
เงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่าย
เงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

5. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือนางสาวชุติมา
วงษ์ศราพันธ์ชัย
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

นางสาวธัญพร ตั งธโนปจัย หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 
หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติแล้ว ให้ถือว่ามีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั นเสียไป
ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติตามจํานวนหน่วยลงทุนรวม
กันเกินกึ งหนึ ง เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันให้
ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดนั น
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใดหากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เนื องจากข้อจํากัดดังต่อ
ไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการเกี ยวกับการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดนั น บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองผล
3. ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
4. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ นอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
5. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที เป็นเรื องเกี ยวข้องกับการเปลี ยนแปลงระยะเวลา และหรือ ประเภท
ของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับความเห็นชอบจากทั งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้
รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
6. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อเป็นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะยื นคําขอเป็นหนังสือพร้อมทั งรายละเอียดโครงการที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมแล้ว และคํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อขอความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอแล้ว ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

20.2 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที 
บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.3 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดยวิชาชีพ
เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.4 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน
รวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.5 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิเช่น ข้อ
กําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.6 หรือในกรณีที บริษัทจัดการหรือกลุ่มยู
โอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่ม
ยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ

20.6 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้
กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการ
ออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มีลักษณะตามหลัก
เกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที 
ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที 
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนิน
การลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่ในบัญชี
ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐาน
เพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ สงวนสิทธิในการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั น
ได ้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ น หากมี
การดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีกเลี ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องอันจะทําให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอ
ขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.7.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และ
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย
เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่า
ขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.7.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการ
ในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.7.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.7.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในโครงการ และคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.7.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือนเพื อนําค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัท
ประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.7.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วย
ลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วัน
ทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.7.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า และ
เงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกันชีวิต
กําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีก
กองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3
รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลายกองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไป
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันที 
ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกัน
ชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.7.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทกําหนด

20.7.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.7.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสารจากบริษัท
จัดการ

20.7.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการ
เงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมได้ตามเงื อนไข
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดัง
กล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่
ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

08/03/2562 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0611/2560] หน้า 53 / 64



 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วยค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่
กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่า
นั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ เงินปันผล (ถ้าม)ี ร่วม
กัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิ ในฐานะ ผู้ถือหน่วยลงทุนในการลง
นามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
เปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตาม
ที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
กําหนด
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ตามเงื อนไข วัน
เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 ทั งนี การสับเปลี ยนการ
ถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

5.2.2.2 INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามใน
คําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอ ใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นไ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที 
กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ ที อาจเกิด
ขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.4 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็น
 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
 เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชี เงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภท
ออมทรัพย์ ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.
 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ
สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หลังจากที บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้รับหลักฐานการรับชําระเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้
รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
สั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ในนามของบัญชี
สั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ นที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม

5.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

5.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บรษัทจัดการเปิดขึ น

5.2.3.4 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อหลังจากที 
ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ตามวันที ที ได้รับคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื อนไขที กําหนดดังต่อไปนี 
5.2.5.1 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน

5.2.5.2 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากเกิดกรณีตาม
ที ระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงื อนไข (อายุโครงการ)” 
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่ วันสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

5.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

5.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

5.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

5.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
(ค) ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) ,  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by
phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบเปิดบัญชีหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้
ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี
โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิด
บัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้
โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการจัดสรรตามจํานวนที 
สั งซื อ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วย
ลงทุนให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที การขายหรือรับ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ ลงนามรับรองให้กับผู้สั ง
ซื อไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค
ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น
โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์
ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.

 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิก คําสั งซื อนั นๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดยบริษัทจัดการ
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบ ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านั นเพื อซื อหน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่
เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงินฝากหรือ
บัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.5 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ

บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะ
ปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ คําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนและเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อเต็ม
จํานวน
ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือ
ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระค่าซื อใน
ส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที อยู่
ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

6.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

6.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

6.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

6.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา
เสนอขายครั งแรกภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนต่อไป โดยหากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วย
ลงทุนได้ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั งนี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวันทําการที 
สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ไม่มี

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี
ละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไร
สุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow)
ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ
11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

7.4.1.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้าม)ี
และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ
หนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูลส่วน
บุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิกหรือ
เปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั น
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการใ
แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วยลงทุน
รายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วย
ลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เรื อง
อื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณี
ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามที 
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด(์“กองทุนเปิดปลายทาง”)
ได ้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มเปิดให้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือ
กองทุนอื นใดตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ นั น
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื นในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ทั งนี ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํารายการภาย
ใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั น บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ บริษัทจัดการนั น อาจ
มีกรณีที ไม่สามารถทํารายการสับเปลี ยนได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับระบบงานของตัวแทนที ทําการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล
ไดนามิค บอนด์ ฟันด”์ กับกองทุนเปิดอื นๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดที กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ น
อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลา
เดียวกันกับการส่งคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของทั งกองทุนเปิดต้นทาง
และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื อนไข หรือหลักเกณฑ์ที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคาขาย
และราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือหน่วย
ลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตาม
ที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลัก
ฐาน
(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทําการ
ถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกอง
ทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียนกองทุนสําหรับการสับ
เปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ
สับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการหรือผ
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ีและประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติม ข้อ 8. “การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตามวิธีการดังนี 
9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และ
ทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะกําหนดต่อไป

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วยจํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะ
สม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว
ได ้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีที 
เข้าเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามที ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไป
นี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิด
เผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) เมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุน
ทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วัน
ทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ คําสั งซื อหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA ไม่จ่าย
2. UDBN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

2. UDBN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผย
แพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที เกี ยวข้องกับการส่ง
เสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ
หรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจาก
การติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับกองทุนและ
ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสารกองทุน
และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื น
ใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ใน
ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่า
ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกัน
ความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณีการลงทุน
ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่า
ใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้าม)ี โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตราภาษีภาษีมูลค่า
เพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วยความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป
หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทาง
หนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น
โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื อง
ดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตรา
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บ
ตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการ
เดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน
ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมาตรฐานการบัญชี หรือ
ประกาศ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงอัตราแลก
เปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง ให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที  1 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรก
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรกซึ งมีรายได้ดอกเบี ย 1,200 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ150,000 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน = 10 บาท (ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต)ิ และสมมติมีดอกเบี ย
ค้างรับในวันแรก 1,200 บาท
รวมทั งมียอดซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

150,000.00 150,000.00 

ดอกเบี ยค้างรับในวันแรก 1,200 บาท 151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายเกี ยวกับกองทุนแต่ละชนิด ไม่มี ไม่มี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(หารด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.01)/365 = 4.14

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.0015)/365 = 0.62

4.14

0.62

4.14

0.62





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 151,195.24 151,195.24 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 15,000.00 15,000.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0797 10.0797 

วันที  2 เพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน
(จากรายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท)

วันที  2 มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

151,195.24 151,195.24 

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท 152,195.24 152,195.24 

รายการที เกี ยวข้องกับหน่วยลงทุน (บาท)

• รายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม (+5,000)

• รายการขายคืนหน่วยลงทุน (1,000)

5,000

1,000

5,000

1,000





มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

156,195.24 156,195.24 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.01)/365 = 4.28

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.0015)/365 = 0.64

4.28

0.64

4.28

0.64





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 156,190.32 156,190.32 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ น = 5,000/10.0797 =
496.0465 หน่วย

 หน่วยลงทุนลดลง = 1,000/10.0797 =
99.2093 หน่วย

15,396.8372 15,396.8372

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1443 10.1443

ตัวอย่างที  2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
วันที  1 สมมติมีการจ่ายค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15 บาท/ หน่วย

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

หน่วยลงทุนเพิ มจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(จากรายการซื อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000 บาท)

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)

156,190.32 156,190.32 0

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(+30,000)

30,000.00  30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200.00
บาท

186,190.32

188,390.32

156,190.32 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=188,390.32*156,190.32/186,190.32=
158,035.84

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=188,390.32*30,000/186,190.32=
30,354.48

188,390.32 158,035.84 30,354.48

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (หาร
ด้วย365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

กองทุนรวม = (188,390.32 x 0.01) / 365 =
5.16

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
(158,035.84 x 0.01) / 365 = 4.33

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48x 0.01) / 365 = 0.83

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(+vat)
= 0.15% ต่อปี

กองทุน = (188,390.32 x 0.0015) / 365 =
0.77

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ= 
( 158,035.84 x 0.0015) / 365 = 0.65

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48 x 0.0015) / 365 = 0.12

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.16

0.77

4.33

0.65

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(30,000/10.1443) = 2,957.3258 หน่วย 18,354.163 15,396.8372 2,957.3258

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.2639 10.2639 10.2638

วันที  2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ + ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ30,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จ่ายเงินค่ารับซื อคืนอัตโนมัติ 0.15 บาท/
หน่วย

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
2,957.3258 x 0.15 = 443.60

443.60 443.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,000 บาท
187,940.79

190,940.79

158,030.86 29,909.93

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
190,940.79 x 158,030.86 / 187,940.79
=160,553.43

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
190,940.79 x29,909.93 /
87,940.79=30,387.36

190,940.79 160,553.43 30,387.36

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อ
ปี

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.15% ต่อปี

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.23

0.78

4.40

0.66

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 190,934.78 160,548.37 30,386.41

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ443.60 / 10.2638 = 
43.2199 หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

18,310.9431

10.4274

15,396.8372

10.4274

2,914.1059

10.4274

*สมมติให ้T เป็นวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ T+1 เป็นวันจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้
ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรง
กับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุด
ทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงุทนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคา รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือ
การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าว
ด้วยหรือไม่ก็ได้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการถัดไป

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวัน
ที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง

2. ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทํารายงานแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(1) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
(ค) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
3. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
3.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 2.(ก) โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
3.2 ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 4. ให้แล้วเสร็จ และดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
3.3 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวพร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2.(ก) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3.2 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผ
ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่าย
เงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่าย
เงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

5. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือนางสาวชุติมา
วงษ์ศราพันธ์ชัย
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

นางสาวธัญพร ตั งธโนปจัย หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 
หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติแล้ว ให้ถือว่ามีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั นเสียไป
ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติตามจํานวนหน่วยลงทุนรวม
กันเกินกึ งหนึ ง เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันให้
ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดนั น
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใดหากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เนื องจากข้อจํากัดดังต่อ
ไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการเกี ยวกับการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดนั น บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองผล
3. ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
4. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ นอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
5. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที เป็นเรื องเกี ยวข้องกับการเปลี ยนแปลงระยะเวลา และหรือ ประเภท
ของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับความเห็นชอบจากทั งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้
รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
6. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อเป็นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะยื นคําขอเป็นหนังสือพร้อมทั งรายละเอียดโครงการที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมแล้ว และคํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อขอความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอแล้ว ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

20.2 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที 
บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.3 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดยวิชาชีพ
เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.4 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน
รวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.5 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิเช่น ข้อ
กําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.6 หรือในกรณีที บริษัทจัดการหรือกลุ่มยู
โอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่ม
ยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ

20.6 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้
กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการ
ออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มีลักษณะตามหลัก
เกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที 
ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที 
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนิน
การลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่ในบัญชี
ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐาน
เพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ สงวนสิทธิในการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั น
ได ้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ น หากมี
การดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีกเลี ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องอันจะทําให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอ
ขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.7.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และ
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย
เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่า
ขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.7.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการ
ในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.7.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.7.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในโครงการ และคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.7.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือนเพื อนําค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัท
ประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.7.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วย
ลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วัน
ทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.7.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า และ
เงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกันชีวิต
กําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีก
กองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3
รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลายกองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไป
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันที 
ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกัน
ชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.7.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทกําหนด

20.7.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.7.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสารจากบริษัท
จัดการ

20.7.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการ
เงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมได้ตามเงื อนไข
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดัง
กล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่
ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วยค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่
กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่า
นั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ เงินปันผล (ถ้าม)ี ร่วม
กัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิ ในฐานะ ผู้ถือหน่วยลงทุนในการลง
นามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
เปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตาม
ที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
กําหนด
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ตามเงื อนไข วัน
เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 ทั งนี การสับเปลี ยนการ
ถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

5.2.2.2 INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามใน
คําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอ ใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นไ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที 
กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ ที อาจเกิด
ขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.4 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็น
 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
 เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชี เงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภท
ออมทรัพย์ ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.
 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ
สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หลังจากที บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้รับหลักฐานการรับชําระเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้
รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
สั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ในนามของบัญชี
สั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ นที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม

5.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

5.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บรษัทจัดการเปิดขึ น

5.2.3.4 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อหลังจากที 
ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ตามวันที ที ได้รับคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื อนไขที กําหนดดังต่อไปนี 
5.2.5.1 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน

5.2.5.2 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากเกิดกรณีตาม
ที ระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงื อนไข (อายุโครงการ)” 
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่ วันสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

5.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

5.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

5.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

5.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
(ค) ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) ,  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by
phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบเปิดบัญชีหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้
ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี
โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิด
บัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้
โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการจัดสรรตามจํานวนที 
สั งซื อ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วย
ลงทุนให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที การขายหรือรับ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ ลงนามรับรองให้กับผู้สั ง
ซื อไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค
ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น
โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์
ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.

 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิก คําสั งซื อนั นๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดยบริษัทจัดการ
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบ ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านั นเพื อซื อหน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่
เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงินฝากหรือ
บัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.5 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ

บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะ
ปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ คําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนและเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อเต็ม
จํานวน
ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือ
ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระค่าซื อใน
ส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที อยู่
ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

6.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

6.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

6.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

6.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา
เสนอขายครั งแรกภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนต่อไป โดยหากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วย
ลงทุนได้ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั งนี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวันทําการที 
สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ไม่มี

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี
ละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไร
สุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow)
ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ
11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

7.4.1.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้าม)ี
และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ
หนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูลส่วน
บุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิกหรือ
เปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั น
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการใ
แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วยลงทุน
รายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วย
ลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เรื อง
อื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณี
ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามที 
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด(์“กองทุนเปิดปลายทาง”)
ได ้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มเปิดให้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือ
กองทุนอื นใดตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ นั น
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื นในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ทั งนี ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํารายการภาย
ใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั น บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ บริษัทจัดการนั น อาจ
มีกรณีที ไม่สามารถทํารายการสับเปลี ยนได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับระบบงานของตัวแทนที ทําการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล
ไดนามิค บอนด์ ฟันด”์ กับกองทุนเปิดอื นๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดที กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ น
อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลา
เดียวกันกับการส่งคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของทั งกองทุนเปิดต้นทาง
และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื อนไข หรือหลักเกณฑ์ที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคาขาย
และราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือหน่วย
ลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตาม
ที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลัก
ฐาน
(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทําการ
ถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกอง
ทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียนกองทุนสําหรับการสับ
เปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ
สับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการหรือผ
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ีและประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติม ข้อ 8. “การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตามวิธีการดังนี 
9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และ
ทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะกําหนดต่อไป

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วยจํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะ
สม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว
ได ้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีที 
เข้าเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามที ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไป
นี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิด
เผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) เมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุน
ทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วัน
ทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ คําสั งซื อหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA ไม่จ่าย
2. UDBN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

2. UDBN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผย
แพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที เกี ยวข้องกับการส่ง
เสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ
หรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจาก
การติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับกองทุนและ
ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสารกองทุน
และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื น
ใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ใน
ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่า
ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกัน
ความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณีการลงทุน
ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่า
ใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้าม)ี โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตราภาษีภาษีมูลค่า
เพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วยความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป
หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทาง
หนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น
โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื อง
ดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตรา
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บ
ตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการ
เดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน
ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมาตรฐานการบัญชี หรือ
ประกาศ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงอัตราแลก
เปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง ให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที  1 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรก
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรกซึ งมีรายได้ดอกเบี ย 1,200 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ150,000 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน = 10 บาท (ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต)ิ และสมมติมีดอกเบี ย
ค้างรับในวันแรก 1,200 บาท
รวมทั งมียอดซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

150,000.00 150,000.00 

ดอกเบี ยค้างรับในวันแรก 1,200 บาท 151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายเกี ยวกับกองทุนแต่ละชนิด ไม่มี ไม่มี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(หารด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.01)/365 = 4.14

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.0015)/365 = 0.62

4.14

0.62

4.14

0.62





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 151,195.24 151,195.24 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 15,000.00 15,000.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0797 10.0797 

วันที  2 เพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน
(จากรายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท)

วันที  2 มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

151,195.24 151,195.24 

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท 152,195.24 152,195.24 

รายการที เกี ยวข้องกับหน่วยลงทุน (บาท)

• รายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม (+5,000)

• รายการขายคืนหน่วยลงทุน (1,000)

5,000

1,000

5,000

1,000





มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

156,195.24 156,195.24 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.01)/365 = 4.28

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.0015)/365 = 0.64

4.28

0.64

4.28

0.64





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 156,190.32 156,190.32 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ น = 5,000/10.0797 =
496.0465 หน่วย

 หน่วยลงทุนลดลง = 1,000/10.0797 =
99.2093 หน่วย

15,396.8372 15,396.8372

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1443 10.1443

ตัวอย่างที  2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
วันที  1 สมมติมีการจ่ายค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15 บาท/ หน่วย

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

หน่วยลงทุนเพิ มจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(จากรายการซื อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000 บาท)

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)

156,190.32 156,190.32 0

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(+30,000)

30,000.00  30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200.00
บาท

186,190.32

188,390.32

156,190.32 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=188,390.32*156,190.32/186,190.32=
158,035.84

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=188,390.32*30,000/186,190.32=
30,354.48

188,390.32 158,035.84 30,354.48

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (หาร
ด้วย365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

กองทุนรวม = (188,390.32 x 0.01) / 365 =
5.16

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
(158,035.84 x 0.01) / 365 = 4.33

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48x 0.01) / 365 = 0.83

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(+vat)
= 0.15% ต่อปี

กองทุน = (188,390.32 x 0.0015) / 365 =
0.77

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ= 
( 158,035.84 x 0.0015) / 365 = 0.65

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48 x 0.0015) / 365 = 0.12

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.16

0.77

4.33

0.65

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(30,000/10.1443) = 2,957.3258 หน่วย 18,354.163 15,396.8372 2,957.3258

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.2639 10.2639 10.2638

วันที  2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ + ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ30,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จ่ายเงินค่ารับซื อคืนอัตโนมัติ 0.15 บาท/
หน่วย

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
2,957.3258 x 0.15 = 443.60

443.60 443.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,000 บาท
187,940.79

190,940.79

158,030.86 29,909.93

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
190,940.79 x 158,030.86 / 187,940.79
=160,553.43

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
190,940.79 x29,909.93 /
87,940.79=30,387.36

190,940.79 160,553.43 30,387.36

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อ
ปี

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.15% ต่อปี

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.23

0.78

4.40

0.66

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 190,934.78 160,548.37 30,386.41

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ443.60 / 10.2638 = 
43.2199 หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

18,310.9431

10.4274

15,396.8372

10.4274

2,914.1059

10.4274

*สมมติให ้T เป็นวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ T+1 เป็นวันจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้
ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรง
กับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุด
ทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงุทนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคา รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือ
การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าว
ด้วยหรือไม่ก็ได้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการถัดไป

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวัน
ที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง

2. ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทํารายงานแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(1) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
(ค) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
3. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
3.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 2.(ก) โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
3.2 ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 4. ให้แล้วเสร็จ และดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
3.3 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวพร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2.(ก) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3.2 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผ
ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่าย
เงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่าย
เงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

5. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือนางสาวชุติมา
วงษ์ศราพันธ์ชัย
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

นางสาวธัญพร ตั งธโนปจัย หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 
หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติแล้ว ให้ถือว่ามีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั นเสียไป
ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติตามจํานวนหน่วยลงทุนรวม
กันเกินกึ งหนึ ง เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันให้
ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดนั น
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใดหากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เนื องจากข้อจํากัดดังต่อ
ไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการเกี ยวกับการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดนั น บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองผล
3. ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
4. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ นอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
5. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที เป็นเรื องเกี ยวข้องกับการเปลี ยนแปลงระยะเวลา และหรือ ประเภท
ของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับความเห็นชอบจากทั งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้
รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
6. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อเป็นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะยื นคําขอเป็นหนังสือพร้อมทั งรายละเอียดโครงการที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมแล้ว และคํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อขอความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอแล้ว ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

20.2 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที 
บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.3 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดยวิชาชีพ
เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.4 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน
รวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.5 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิเช่น ข้อ
กําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.6 หรือในกรณีที บริษัทจัดการหรือกลุ่มยู
โอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่ม
ยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ

20.6 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้
กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการ
ออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มีลักษณะตามหลัก
เกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที 
ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที 
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนิน
การลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่ในบัญชี
ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐาน
เพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ สงวนสิทธิในการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั น
ได ้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ น หากมี
การดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีกเลี ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องอันจะทําให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอ
ขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.7.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และ
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย
เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่า
ขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.7.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการ
ในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.7.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.7.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในโครงการ และคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.7.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือนเพื อนําค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัท
ประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.7.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วย
ลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วัน
ทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.7.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า และ
เงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกันชีวิต
กําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีก
กองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3
รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลายกองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไป
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันที 
ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกัน
ชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.7.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทกําหนด

20.7.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.7.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสารจากบริษัท
จัดการ

20.7.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการ
เงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมได้ตามเงื อนไข
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดัง
กล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่
ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วยค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่
กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่า
นั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ เงินปันผล (ถ้าม)ี ร่วม
กัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิ ในฐานะ ผู้ถือหน่วยลงทุนในการลง
นามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
เปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตาม
ที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
กําหนด
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ตามเงื อนไข วัน
เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 ทั งนี การสับเปลี ยนการ
ถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

5.2.2.2 INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามใน
คําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอ ใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นไ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที 
กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ ที อาจเกิด
ขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.4 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็น
 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
 เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชี เงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภท
ออมทรัพย์ ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.
 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ
สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หลังจากที บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้รับหลักฐานการรับชําระเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้
รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
สั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ในนามของบัญชี
สั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ นที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม

5.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

5.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บรษัทจัดการเปิดขึ น

5.2.3.4 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อหลังจากที 
ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ตามวันที ที ได้รับคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื อนไขที กําหนดดังต่อไปนี 
5.2.5.1 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน

5.2.5.2 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากเกิดกรณีตาม
ที ระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงื อนไข (อายุโครงการ)” 
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่ วันสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

5.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

5.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

5.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

5.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
(ค) ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) ,  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by
phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบเปิดบัญชีหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้
ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี
โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิด
บัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้
โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการจัดสรรตามจํานวนที 
สั งซื อ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วย
ลงทุนให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที การขายหรือรับ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ ลงนามรับรองให้กับผู้สั ง
ซื อไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค
ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น
โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์
ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.

 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิก คําสั งซื อนั นๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดยบริษัทจัดการ
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบ ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านั นเพื อซื อหน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่
เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงินฝากหรือ
บัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.5 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ

บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะ
ปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ คําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนและเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อเต็ม
จํานวน
ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือ
ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระค่าซื อใน
ส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที อยู่
ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

6.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

6.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

6.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

6.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา
เสนอขายครั งแรกภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนต่อไป โดยหากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วย
ลงทุนได้ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั งนี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวันทําการที 
สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ไม่มี

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี
ละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไร
สุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow)
ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ
11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

7.4.1.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้าม)ี
และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ
หนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูลส่วน
บุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิกหรือ
เปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั น
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการใ
แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วยลงทุน
รายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วย
ลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เรื อง
อื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณี
ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามที 
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด(์“กองทุนเปิดปลายทาง”)
ได ้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มเปิดให้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือ
กองทุนอื นใดตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ นั น
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื นในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ทั งนี ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํารายการภาย
ใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั น บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ บริษัทจัดการนั น อาจ
มีกรณีที ไม่สามารถทํารายการสับเปลี ยนได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับระบบงานของตัวแทนที ทําการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล
ไดนามิค บอนด์ ฟันด”์ กับกองทุนเปิดอื นๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดที กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ น
อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลา
เดียวกันกับการส่งคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของทั งกองทุนเปิดต้นทาง
และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื อนไข หรือหลักเกณฑ์ที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคาขาย
และราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือหน่วย
ลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตาม
ที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลัก
ฐาน
(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทําการ
ถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกอง
ทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียนกองทุนสําหรับการสับ
เปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ
สับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการหรือผ
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ีและประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติม ข้อ 8. “การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตามวิธีการดังนี 
9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และ
ทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะกําหนดต่อไป

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วยจํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะ
สม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว
ได ้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีที 
เข้าเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามที ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไป
นี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิด
เผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) เมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุน
ทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วัน
ทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ คําสั งซื อหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA ไม่จ่าย
2. UDBN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

2. UDBN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผย
แพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที เกี ยวข้องกับการส่ง
เสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ
หรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจาก
การติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับกองทุนและ
ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสารกองทุน
และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื น
ใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ใน
ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่า
ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกัน
ความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณีการลงทุน
ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่า
ใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้าม)ี โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตราภาษีภาษีมูลค่า
เพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วยความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป
หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทาง
หนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น
โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื อง
ดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตรา
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บ
ตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการ
เดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน
ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมาตรฐานการบัญชี หรือ
ประกาศ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงอัตราแลก
เปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง ให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที  1 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรก
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรกซึ งมีรายได้ดอกเบี ย 1,200 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ150,000 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน = 10 บาท (ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต)ิ และสมมติมีดอกเบี ย
ค้างรับในวันแรก 1,200 บาท
รวมทั งมียอดซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

150,000.00 150,000.00 

ดอกเบี ยค้างรับในวันแรก 1,200 บาท 151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายเกี ยวกับกองทุนแต่ละชนิด ไม่มี ไม่มี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(หารด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.01)/365 = 4.14

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.0015)/365 = 0.62

4.14

0.62

4.14

0.62





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 151,195.24 151,195.24 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 15,000.00 15,000.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0797 10.0797 

วันที  2 เพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน
(จากรายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท)

วันที  2 มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

151,195.24 151,195.24 

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท 152,195.24 152,195.24 

รายการที เกี ยวข้องกับหน่วยลงทุน (บาท)

• รายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม (+5,000)

• รายการขายคืนหน่วยลงทุน (1,000)

5,000

1,000

5,000

1,000





มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

156,195.24 156,195.24 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.01)/365 = 4.28

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.0015)/365 = 0.64

4.28

0.64

4.28

0.64





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 156,190.32 156,190.32 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ น = 5,000/10.0797 =
496.0465 หน่วย

 หน่วยลงทุนลดลง = 1,000/10.0797 =
99.2093 หน่วย

15,396.8372 15,396.8372

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1443 10.1443

ตัวอย่างที  2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
วันที  1 สมมติมีการจ่ายค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15 บาท/ หน่วย

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

หน่วยลงทุนเพิ มจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(จากรายการซื อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000 บาท)

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)

156,190.32 156,190.32 0

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(+30,000)

30,000.00  30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200.00
บาท

186,190.32

188,390.32

156,190.32 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=188,390.32*156,190.32/186,190.32=
158,035.84

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=188,390.32*30,000/186,190.32=
30,354.48

188,390.32 158,035.84 30,354.48

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (หาร
ด้วย365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

กองทุนรวม = (188,390.32 x 0.01) / 365 =
5.16

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
(158,035.84 x 0.01) / 365 = 4.33

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48x 0.01) / 365 = 0.83

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(+vat)
= 0.15% ต่อปี

กองทุน = (188,390.32 x 0.0015) / 365 =
0.77

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ= 
( 158,035.84 x 0.0015) / 365 = 0.65

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48 x 0.0015) / 365 = 0.12

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.16

0.77

4.33

0.65

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(30,000/10.1443) = 2,957.3258 หน่วย 18,354.163 15,396.8372 2,957.3258

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.2639 10.2639 10.2638

วันที  2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ + ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ30,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จ่ายเงินค่ารับซื อคืนอัตโนมัติ 0.15 บาท/
หน่วย

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
2,957.3258 x 0.15 = 443.60

443.60 443.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,000 บาท
187,940.79

190,940.79

158,030.86 29,909.93

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
190,940.79 x 158,030.86 / 187,940.79
=160,553.43

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
190,940.79 x29,909.93 /
87,940.79=30,387.36

190,940.79 160,553.43 30,387.36

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อ
ปี

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.15% ต่อปี

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.23

0.78

4.40

0.66

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 190,934.78 160,548.37 30,386.41

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ443.60 / 10.2638 = 
43.2199 หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

18,310.9431

10.4274

15,396.8372

10.4274

2,914.1059

10.4274

*สมมติให ้T เป็นวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ T+1 เป็นวันจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้
ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรง
กับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุด
ทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงุทนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคา รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือ
การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าว
ด้วยหรือไม่ก็ได้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการถัดไป

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวัน
ที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง

2. ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทํารายงานแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(1) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
(ค) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
3. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
3.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 2.(ก) โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
3.2 ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 4. ให้แล้วเสร็จ และดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
3.3 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวพร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2.(ก) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3.2 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผ
ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่าย
เงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่าย
เงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

5. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือนางสาวชุติมา
วงษ์ศราพันธ์ชัย
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

นางสาวธัญพร ตั งธโนปจัย หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 
หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติแล้ว ให้ถือว่ามีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั นเสียไป
ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติตามจํานวนหน่วยลงทุนรวม
กันเกินกึ งหนึ ง เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันให้
ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดนั น
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใดหากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เนื องจากข้อจํากัดดังต่อ
ไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการเกี ยวกับการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดนั น บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองผล
3. ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
4. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ นอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
5. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที เป็นเรื องเกี ยวข้องกับการเปลี ยนแปลงระยะเวลา และหรือ ประเภท
ของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับความเห็นชอบจากทั งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้
รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
6. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อเป็นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะยื นคําขอเป็นหนังสือพร้อมทั งรายละเอียดโครงการที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมแล้ว และคํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อขอความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอแล้ว ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

20.2 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที 
บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.3 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดยวิชาชีพ
เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.4 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน
รวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.5 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิเช่น ข้อ
กําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.6 หรือในกรณีที บริษัทจัดการหรือกลุ่มยู
โอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่ม
ยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ

20.6 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้
กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการ
ออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มีลักษณะตามหลัก
เกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที 
ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที 
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนิน
การลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่ในบัญชี
ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐาน
เพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ สงวนสิทธิในการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั น
ได ้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ น หากมี
การดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีกเลี ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องอันจะทําให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอ
ขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.7.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และ
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย
เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่า
ขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.7.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการ
ในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.7.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.7.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในโครงการ และคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.7.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือนเพื อนําค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัท
ประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.7.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วย
ลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วัน
ทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.7.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า และ
เงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกันชีวิต
กําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีก
กองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3
รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลายกองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไป
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันที 
ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกัน
ชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.7.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทกําหนด

20.7.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.7.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสารจากบริษัท
จัดการ

20.7.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการ
เงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมได้ตามเงื อนไข
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดัง
กล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่
ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วยค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่
กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่า
นั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ เงินปันผล (ถ้าม)ี ร่วม
กัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิ ในฐานะ ผู้ถือหน่วยลงทุนในการลง
นามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
เปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตาม
ที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
กําหนด
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ตามเงื อนไข วัน
เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 ทั งนี การสับเปลี ยนการ
ถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

5.2.2.2 INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามใน
คําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอ ใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นไ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที 
กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ ที อาจเกิด
ขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.4 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็น
 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
 เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชี เงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภท
ออมทรัพย์ ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.
 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ
สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หลังจากที บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้รับหลักฐานการรับชําระเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้
รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
สั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ในนามของบัญชี
สั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ นที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม

5.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

5.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บรษัทจัดการเปิดขึ น

5.2.3.4 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อหลังจากที 
ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ตามวันที ที ได้รับคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื อนไขที กําหนดดังต่อไปนี 
5.2.5.1 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน

5.2.5.2 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากเกิดกรณีตาม
ที ระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงื อนไข (อายุโครงการ)” 
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่ วันสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

5.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

5.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

5.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

5.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
(ค) ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) ,  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by
phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบเปิดบัญชีหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้
ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี
โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิด
บัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้
โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการจัดสรรตามจํานวนที 
สั งซื อ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วย
ลงทุนให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที การขายหรือรับ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ ลงนามรับรองให้กับผู้สั ง
ซื อไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค
ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น
โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์
ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.

 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิก คําสั งซื อนั นๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดยบริษัทจัดการ
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบ ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านั นเพื อซื อหน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่
เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงินฝากหรือ
บัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.5 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ

บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะ
ปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ คําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนและเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อเต็ม
จํานวน
ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือ
ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระค่าซื อใน
ส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที อยู่
ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

6.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

6.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

6.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

6.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา
เสนอขายครั งแรกภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนต่อไป โดยหากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วย
ลงทุนได้ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั งนี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวันทําการที 
สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ไม่มี

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี
ละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไร
สุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow)
ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ
11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

7.4.1.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้าม)ี
และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ
หนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูลส่วน
บุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิกหรือ
เปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั น
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการใ
แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วยลงทุน
รายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วย
ลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เรื อง
อื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณี
ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามที 
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด(์“กองทุนเปิดปลายทาง”)
ได ้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มเปิดให้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือ
กองทุนอื นใดตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ นั น
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื นในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ทั งนี ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํารายการภาย
ใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั น บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ บริษัทจัดการนั น อาจ
มีกรณีที ไม่สามารถทํารายการสับเปลี ยนได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับระบบงานของตัวแทนที ทําการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล
ไดนามิค บอนด์ ฟันด”์ กับกองทุนเปิดอื นๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดที กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ น
อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลา
เดียวกันกับการส่งคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของทั งกองทุนเปิดต้นทาง
และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื อนไข หรือหลักเกณฑ์ที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคาขาย
และราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือหน่วย
ลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตาม
ที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลัก
ฐาน
(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทําการ
ถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกอง
ทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียนกองทุนสําหรับการสับ
เปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ
สับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการหรือผ
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ีและประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติม ข้อ 8. “การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตามวิธีการดังนี 
9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และ
ทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะกําหนดต่อไป

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วยจํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะ
สม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว
ได ้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีที 
เข้าเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามที ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไป
นี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิด
เผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) เมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุน
ทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วัน
ทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ คําสั งซื อหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA ไม่จ่าย
2. UDBN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

2. UDBN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผย
แพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที เกี ยวข้องกับการส่ง
เสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ
หรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจาก
การติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับกองทุนและ
ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสารกองทุน
และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื น
ใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ใน
ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่า
ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกัน
ความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณีการลงทุน
ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่า
ใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้าม)ี โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตราภาษีภาษีมูลค่า
เพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วยความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป
หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทาง
หนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น
โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื อง
ดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตรา
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บ
ตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการ
เดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน
ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมาตรฐานการบัญชี หรือ
ประกาศ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงอัตราแลก
เปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง ให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที  1 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรก
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรกซึ งมีรายได้ดอกเบี ย 1,200 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ150,000 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน = 10 บาท (ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต)ิ และสมมติมีดอกเบี ย
ค้างรับในวันแรก 1,200 บาท
รวมทั งมียอดซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

150,000.00 150,000.00 

ดอกเบี ยค้างรับในวันแรก 1,200 บาท 151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายเกี ยวกับกองทุนแต่ละชนิด ไม่มี ไม่มี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(หารด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.01)/365 = 4.14

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.0015)/365 = 0.62

4.14

0.62

4.14

0.62





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 151,195.24 151,195.24 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 15,000.00 15,000.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0797 10.0797 

วันที  2 เพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน
(จากรายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท)

วันที  2 มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

151,195.24 151,195.24 

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท 152,195.24 152,195.24 

รายการที เกี ยวข้องกับหน่วยลงทุน (บาท)

• รายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม (+5,000)

• รายการขายคืนหน่วยลงทุน (1,000)

5,000

1,000

5,000

1,000





มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

156,195.24 156,195.24 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.01)/365 = 4.28

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.0015)/365 = 0.64

4.28

0.64

4.28

0.64





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 156,190.32 156,190.32 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ น = 5,000/10.0797 =
496.0465 หน่วย

 หน่วยลงทุนลดลง = 1,000/10.0797 =
99.2093 หน่วย

15,396.8372 15,396.8372

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1443 10.1443

ตัวอย่างที  2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
วันที  1 สมมติมีการจ่ายค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15 บาท/ หน่วย

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

หน่วยลงทุนเพิ มจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(จากรายการซื อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000 บาท)

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)

156,190.32 156,190.32 0

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(+30,000)

30,000.00  30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200.00
บาท

186,190.32

188,390.32

156,190.32 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=188,390.32*156,190.32/186,190.32=
158,035.84

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=188,390.32*30,000/186,190.32=
30,354.48

188,390.32 158,035.84 30,354.48

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (หาร
ด้วย365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

กองทุนรวม = (188,390.32 x 0.01) / 365 =
5.16

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
(158,035.84 x 0.01) / 365 = 4.33

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48x 0.01) / 365 = 0.83

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(+vat)
= 0.15% ต่อปี

กองทุน = (188,390.32 x 0.0015) / 365 =
0.77

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ= 
( 158,035.84 x 0.0015) / 365 = 0.65

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48 x 0.0015) / 365 = 0.12

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.16

0.77

4.33

0.65

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(30,000/10.1443) = 2,957.3258 หน่วย 18,354.163 15,396.8372 2,957.3258

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.2639 10.2639 10.2638

วันที  2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ + ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ30,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จ่ายเงินค่ารับซื อคืนอัตโนมัติ 0.15 บาท/
หน่วย

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
2,957.3258 x 0.15 = 443.60

443.60 443.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,000 บาท
187,940.79

190,940.79

158,030.86 29,909.93

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
190,940.79 x 158,030.86 / 187,940.79
=160,553.43

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
190,940.79 x29,909.93 /
87,940.79=30,387.36

190,940.79 160,553.43 30,387.36

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อ
ปี

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.15% ต่อปี

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.23

0.78

4.40

0.66

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 190,934.78 160,548.37 30,386.41

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ443.60 / 10.2638 = 
43.2199 หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

18,310.9431

10.4274

15,396.8372

10.4274

2,914.1059

10.4274

*สมมติให ้T เป็นวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ T+1 เป็นวันจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้
ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรง
กับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุด
ทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงุทนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคา รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือ
การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าว
ด้วยหรือไม่ก็ได้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการถัดไป

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวัน
ที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง

2. ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทํารายงานแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(1) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
(ค) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
3. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
3.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 2.(ก) โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
3.2 ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 4. ให้แล้วเสร็จ และดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
3.3 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวพร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2.(ก) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3.2 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผ
ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่าย
เงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่าย
เงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

5. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือนางสาวชุติมา
วงษ์ศราพันธ์ชัย
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

นางสาวธัญพร ตั งธโนปจัย หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 
หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติแล้ว ให้ถือว่ามีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั นเสียไป
ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติตามจํานวนหน่วยลงทุนรวม
กันเกินกึ งหนึ ง เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันให้
ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดนั น
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใดหากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เนื องจากข้อจํากัดดังต่อ
ไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการเกี ยวกับการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดนั น บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองผล
3. ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
4. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ นอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
5. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที เป็นเรื องเกี ยวข้องกับการเปลี ยนแปลงระยะเวลา และหรือ ประเภท
ของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับความเห็นชอบจากทั งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้
รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
6. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อเป็นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะยื นคําขอเป็นหนังสือพร้อมทั งรายละเอียดโครงการที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมแล้ว และคํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อขอความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอแล้ว ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

20.2 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที 
บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.3 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดยวิชาชีพ
เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.4 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน
รวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.5 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิเช่น ข้อ
กําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.6 หรือในกรณีที บริษัทจัดการหรือกลุ่มยู
โอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่ม
ยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ

20.6 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้
กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการ
ออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มีลักษณะตามหลัก
เกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที 
ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที 
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนิน
การลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่ในบัญชี
ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐาน
เพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ สงวนสิทธิในการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั น
ได ้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ น หากมี
การดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีกเลี ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องอันจะทําให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอ
ขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.7.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และ
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย
เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่า
ขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.7.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการ
ในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.7.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.7.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในโครงการ และคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.7.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือนเพื อนําค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัท
ประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.7.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วย
ลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วัน
ทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.7.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า และ
เงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกันชีวิต
กําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีก
กองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3
รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลายกองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไป
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันที 
ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกัน
ชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.7.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทกําหนด

20.7.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.7.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสารจากบริษัท
จัดการ

20.7.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการ
เงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมได้ตามเงื อนไข
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดัง
กล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่
ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วยค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่
กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่า
นั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ เงินปันผล (ถ้าม)ี ร่วม
กัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิ ในฐานะ ผู้ถือหน่วยลงทุนในการลง
นามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
เปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตาม
ที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
กําหนด
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ตามเงื อนไข วัน
เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 ทั งนี การสับเปลี ยนการ
ถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

5.2.2.2 INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามใน
คําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอ ใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นไ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที 
กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ ที อาจเกิด
ขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.4 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็น
 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
 เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชี เงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภท
ออมทรัพย์ ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.
 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ
สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หลังจากที บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้รับหลักฐานการรับชําระเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้
รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
สั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ในนามของบัญชี
สั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ นที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม

5.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

5.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บรษัทจัดการเปิดขึ น

5.2.3.4 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อหลังจากที 
ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ตามวันที ที ได้รับคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื อนไขที กําหนดดังต่อไปนี 
5.2.5.1 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน

5.2.5.2 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากเกิดกรณีตาม
ที ระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงื อนไข (อายุโครงการ)” 
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่ วันสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

5.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

5.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

5.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

5.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
(ค) ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) ,  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by
phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบเปิดบัญชีหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้
ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี
โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิด
บัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้
โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการจัดสรรตามจํานวนที 
สั งซื อ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วย
ลงทุนให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที การขายหรือรับ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ ลงนามรับรองให้กับผู้สั ง
ซื อไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค
ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น
โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์
ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.

 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิก คําสั งซื อนั นๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดยบริษัทจัดการ
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบ ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านั นเพื อซื อหน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่
เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงินฝากหรือ
บัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.5 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ

บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะ
ปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ คําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนและเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อเต็ม
จํานวน
ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือ
ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระค่าซื อใน
ส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที อยู่
ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

6.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

6.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

6.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

6.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา
เสนอขายครั งแรกภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนต่อไป โดยหากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วย
ลงทุนได้ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั งนี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวันทําการที 
สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ไม่มี

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี
ละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไร
สุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow)
ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ
11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

7.4.1.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้าม)ี
และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ
หนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูลส่วน
บุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิกหรือ
เปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั น
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการใ
แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วยลงทุน
รายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วย
ลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เรื อง
อื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณี
ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามที 
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด(์“กองทุนเปิดปลายทาง”)
ได ้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มเปิดให้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือ
กองทุนอื นใดตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ นั น
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื นในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ทั งนี ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํารายการภาย
ใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั น บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ บริษัทจัดการนั น อาจ
มีกรณีที ไม่สามารถทํารายการสับเปลี ยนได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับระบบงานของตัวแทนที ทําการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล
ไดนามิค บอนด์ ฟันด”์ กับกองทุนเปิดอื นๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดที กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ น
อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลา
เดียวกันกับการส่งคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของทั งกองทุนเปิดต้นทาง
และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื อนไข หรือหลักเกณฑ์ที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคาขาย
และราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือหน่วย
ลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตาม
ที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลัก
ฐาน
(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทําการ
ถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกอง
ทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียนกองทุนสําหรับการสับ
เปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ
สับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการหรือผ
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ีและประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติม ข้อ 8. “การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตามวิธีการดังนี 
9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และ
ทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะกําหนดต่อไป

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วยจํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะ
สม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว
ได ้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีที 
เข้าเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามที ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไป
นี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิด
เผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) เมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุน
ทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วัน
ทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ คําสั งซื อหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA ไม่จ่าย
2. UDBN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

2. UDBN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผย
แพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที เกี ยวข้องกับการส่ง
เสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ
หรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจาก
การติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับกองทุนและ
ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสารกองทุน
และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื น
ใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ใน
ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่า
ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกัน
ความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณีการลงทุน
ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่า
ใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้าม)ี โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตราภาษีภาษีมูลค่า
เพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วยความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป
หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทาง
หนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น
โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื อง
ดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตรา
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บ
ตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการ
เดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน
ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมาตรฐานการบัญชี หรือ
ประกาศ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงอัตราแลก
เปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง ให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที  1 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรก
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรกซึ งมีรายได้ดอกเบี ย 1,200 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ150,000 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน = 10 บาท (ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต)ิ และสมมติมีดอกเบี ย
ค้างรับในวันแรก 1,200 บาท
รวมทั งมียอดซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

150,000.00 150,000.00 

ดอกเบี ยค้างรับในวันแรก 1,200 บาท 151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายเกี ยวกับกองทุนแต่ละชนิด ไม่มี ไม่มี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(หารด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.01)/365 = 4.14

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.0015)/365 = 0.62

4.14

0.62

4.14

0.62





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 151,195.24 151,195.24 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 15,000.00 15,000.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0797 10.0797 

วันที  2 เพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน
(จากรายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท)

วันที  2 มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

151,195.24 151,195.24 

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท 152,195.24 152,195.24 

รายการที เกี ยวข้องกับหน่วยลงทุน (บาท)

• รายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม (+5,000)

• รายการขายคืนหน่วยลงทุน (1,000)

5,000

1,000

5,000

1,000





มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

156,195.24 156,195.24 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.01)/365 = 4.28

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.0015)/365 = 0.64

4.28

0.64

4.28

0.64





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 156,190.32 156,190.32 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ น = 5,000/10.0797 =
496.0465 หน่วย

 หน่วยลงทุนลดลง = 1,000/10.0797 =
99.2093 หน่วย

15,396.8372 15,396.8372

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1443 10.1443

ตัวอย่างที  2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
วันที  1 สมมติมีการจ่ายค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15 บาท/ หน่วย

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

หน่วยลงทุนเพิ มจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(จากรายการซื อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000 บาท)

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)

156,190.32 156,190.32 0

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(+30,000)

30,000.00  30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200.00
บาท

186,190.32

188,390.32

156,190.32 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=188,390.32*156,190.32/186,190.32=
158,035.84

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=188,390.32*30,000/186,190.32=
30,354.48

188,390.32 158,035.84 30,354.48

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (หาร
ด้วย365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

กองทุนรวม = (188,390.32 x 0.01) / 365 =
5.16

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
(158,035.84 x 0.01) / 365 = 4.33

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48x 0.01) / 365 = 0.83

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(+vat)
= 0.15% ต่อปี

กองทุน = (188,390.32 x 0.0015) / 365 =
0.77

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ= 
( 158,035.84 x 0.0015) / 365 = 0.65

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48 x 0.0015) / 365 = 0.12

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.16

0.77

4.33

0.65

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(30,000/10.1443) = 2,957.3258 หน่วย 18,354.163 15,396.8372 2,957.3258

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.2639 10.2639 10.2638

วันที  2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ + ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ30,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จ่ายเงินค่ารับซื อคืนอัตโนมัติ 0.15 บาท/
หน่วย

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
2,957.3258 x 0.15 = 443.60

443.60 443.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,000 บาท
187,940.79

190,940.79

158,030.86 29,909.93

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
190,940.79 x 158,030.86 / 187,940.79
=160,553.43

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
190,940.79 x29,909.93 /
87,940.79=30,387.36

190,940.79 160,553.43 30,387.36

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อ
ปี

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.15% ต่อปี

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.23

0.78

4.40

0.66

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 190,934.78 160,548.37 30,386.41

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ443.60 / 10.2638 = 
43.2199 หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

18,310.9431

10.4274

15,396.8372

10.4274

2,914.1059

10.4274

*สมมติให ้T เป็นวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ T+1 เป็นวันจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้
ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรง
กับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุด
ทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงุทนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคา รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือ
การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าว
ด้วยหรือไม่ก็ได้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการถัดไป

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวัน
ที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง

2. ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทํารายงานแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(1) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
(ค) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
3. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
3.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 2.(ก) โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
3.2 ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 4. ให้แล้วเสร็จ และดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
3.3 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวพร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2.(ก) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3.2 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผ
ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่าย
เงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่าย
เงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

5. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือนางสาวชุติมา
วงษ์ศราพันธ์ชัย
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

นางสาวธัญพร ตั งธโนปจัย หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 
หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติแล้ว ให้ถือว่ามีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั นเสียไป
ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติตามจํานวนหน่วยลงทุนรวม
กันเกินกึ งหนึ ง เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันให้
ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดนั น
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใดหากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เนื องจากข้อจํากัดดังต่อ
ไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการเกี ยวกับการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดนั น บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองผล
3. ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
4. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ นอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
5. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที เป็นเรื องเกี ยวข้องกับการเปลี ยนแปลงระยะเวลา และหรือ ประเภท
ของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับความเห็นชอบจากทั งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้
รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
6. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อเป็นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะยื นคําขอเป็นหนังสือพร้อมทั งรายละเอียดโครงการที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมแล้ว และคํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อขอความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอแล้ว ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

20.2 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที 
บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.3 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดยวิชาชีพ
เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.4 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน
รวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.5 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิเช่น ข้อ
กําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.6 หรือในกรณีที บริษัทจัดการหรือกลุ่มยู
โอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่ม
ยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ

20.6 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้
กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการ
ออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มีลักษณะตามหลัก
เกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที 
ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที 
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนิน
การลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่ในบัญชี
ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐาน
เพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ สงวนสิทธิในการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั น
ได ้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ น หากมี
การดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีกเลี ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องอันจะทําให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอ
ขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.7.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และ
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย
เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่า
ขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.7.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการ
ในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.7.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.7.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในโครงการ และคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.7.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือนเพื อนําค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัท
ประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.7.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วย
ลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วัน
ทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.7.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า และ
เงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกันชีวิต
กําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีก
กองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3
รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลายกองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไป
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันที 
ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกัน
ชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.7.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทกําหนด

20.7.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.7.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสารจากบริษัท
จัดการ

20.7.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการ
เงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมได้ตามเงื อนไข
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดัง
กล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่
ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วยค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่
กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่า
นั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ เงินปันผล (ถ้าม)ี ร่วม
กัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิ ในฐานะ ผู้ถือหน่วยลงทุนในการลง
นามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
เปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตาม
ที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
กําหนด
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ตามเงื อนไข วัน
เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 ทั งนี การสับเปลี ยนการ
ถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

5.2.2.2 INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามใน
คําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอ ใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นไ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที 
กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ ที อาจเกิด
ขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.4 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็น
 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
 เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชี เงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภท
ออมทรัพย์ ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.
 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ
สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หลังจากที บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้รับหลักฐานการรับชําระเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้
รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
สั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ในนามของบัญชี
สั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ นที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม

5.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

5.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บรษัทจัดการเปิดขึ น

5.2.3.4 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อหลังจากที 
ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ตามวันที ที ได้รับคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื อนไขที กําหนดดังต่อไปนี 
5.2.5.1 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน

5.2.5.2 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากเกิดกรณีตาม
ที ระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงื อนไข (อายุโครงการ)” 
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่ วันสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

5.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

5.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

5.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

5.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
(ค) ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) ,  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by
phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบเปิดบัญชีหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้
ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี
โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิด
บัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้
โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการจัดสรรตามจํานวนที 
สั งซื อ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วย
ลงทุนให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที การขายหรือรับ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ ลงนามรับรองให้กับผู้สั ง
ซื อไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค
ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น
โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์
ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.

 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิก คําสั งซื อนั นๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดยบริษัทจัดการ
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบ ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านั นเพื อซื อหน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่
เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงินฝากหรือ
บัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.5 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ

บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะ
ปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ คําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนและเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อเต็ม
จํานวน
ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือ
ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระค่าซื อใน
ส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที อยู่
ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

6.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

6.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

6.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

6.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา
เสนอขายครั งแรกภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนต่อไป โดยหากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วย
ลงทุนได้ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั งนี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวันทําการที 
สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ไม่มี

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี
ละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไร
สุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow)
ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ
11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

7.4.1.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้าม)ี
และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ
หนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูลส่วน
บุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิกหรือ
เปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั น
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการใ
แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วยลงทุน
รายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วย
ลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เรื อง
อื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณี
ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามที 
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด(์“กองทุนเปิดปลายทาง”)
ได ้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มเปิดให้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือ
กองทุนอื นใดตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ นั น
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื นในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ทั งนี ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํารายการภาย
ใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั น บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ บริษัทจัดการนั น อาจ
มีกรณีที ไม่สามารถทํารายการสับเปลี ยนได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับระบบงานของตัวแทนที ทําการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล
ไดนามิค บอนด์ ฟันด”์ กับกองทุนเปิดอื นๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดที กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ น
อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลา
เดียวกันกับการส่งคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของทั งกองทุนเปิดต้นทาง
และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื อนไข หรือหลักเกณฑ์ที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคาขาย
และราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือหน่วย
ลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตาม
ที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลัก
ฐาน
(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทําการ
ถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกอง
ทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียนกองทุนสําหรับการสับ
เปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ
สับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการหรือผ
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ีและประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติม ข้อ 8. “การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตามวิธีการดังนี 
9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และ
ทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะกําหนดต่อไป

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วยจํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะ
สม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว
ได ้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีที 
เข้าเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามที ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไป
นี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิด
เผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) เมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุน
ทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วัน
ทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ คําสั งซื อหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA ไม่จ่าย
2. UDBN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

2. UDBN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผย
แพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที เกี ยวข้องกับการส่ง
เสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ
หรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจาก
การติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับกองทุนและ
ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสารกองทุน
และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื น
ใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ใน
ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่า
ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกัน
ความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณีการลงทุน
ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่า
ใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้าม)ี โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตราภาษีภาษีมูลค่า
เพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วยความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป
หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทาง
หนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น
โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื อง
ดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตรา
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บ
ตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการ
เดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน
ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมาตรฐานการบัญชี หรือ
ประกาศ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงอัตราแลก
เปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง ให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที  1 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรก
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรกซึ งมีรายได้ดอกเบี ย 1,200 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ150,000 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน = 10 บาท (ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต)ิ และสมมติมีดอกเบี ย
ค้างรับในวันแรก 1,200 บาท
รวมทั งมียอดซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

150,000.00 150,000.00 

ดอกเบี ยค้างรับในวันแรก 1,200 บาท 151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายเกี ยวกับกองทุนแต่ละชนิด ไม่มี ไม่มี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(หารด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.01)/365 = 4.14

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.0015)/365 = 0.62

4.14

0.62

4.14

0.62





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 151,195.24 151,195.24 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 15,000.00 15,000.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0797 10.0797 

วันที  2 เพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน
(จากรายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท)

วันที  2 มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

151,195.24 151,195.24 

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท 152,195.24 152,195.24 

รายการที เกี ยวข้องกับหน่วยลงทุน (บาท)

• รายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม (+5,000)

• รายการขายคืนหน่วยลงทุน (1,000)

5,000

1,000

5,000

1,000





มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

156,195.24 156,195.24 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.01)/365 = 4.28

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.0015)/365 = 0.64

4.28

0.64

4.28

0.64





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 156,190.32 156,190.32 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ น = 5,000/10.0797 =
496.0465 หน่วย

 หน่วยลงทุนลดลง = 1,000/10.0797 =
99.2093 หน่วย

15,396.8372 15,396.8372

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1443 10.1443

ตัวอย่างที  2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
วันที  1 สมมติมีการจ่ายค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15 บาท/ หน่วย

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

หน่วยลงทุนเพิ มจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(จากรายการซื อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000 บาท)

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)

156,190.32 156,190.32 0

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(+30,000)

30,000.00  30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200.00
บาท

186,190.32

188,390.32

156,190.32 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=188,390.32*156,190.32/186,190.32=
158,035.84

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=188,390.32*30,000/186,190.32=
30,354.48

188,390.32 158,035.84 30,354.48

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (หาร
ด้วย365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

กองทุนรวม = (188,390.32 x 0.01) / 365 =
5.16

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
(158,035.84 x 0.01) / 365 = 4.33

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48x 0.01) / 365 = 0.83

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(+vat)
= 0.15% ต่อปี

กองทุน = (188,390.32 x 0.0015) / 365 =
0.77

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ= 
( 158,035.84 x 0.0015) / 365 = 0.65

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48 x 0.0015) / 365 = 0.12

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.16

0.77

4.33

0.65

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(30,000/10.1443) = 2,957.3258 หน่วย 18,354.163 15,396.8372 2,957.3258

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.2639 10.2639 10.2638

วันที  2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ + ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ30,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จ่ายเงินค่ารับซื อคืนอัตโนมัติ 0.15 บาท/
หน่วย

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
2,957.3258 x 0.15 = 443.60

443.60 443.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,000 บาท
187,940.79

190,940.79

158,030.86 29,909.93

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
190,940.79 x 158,030.86 / 187,940.79
=160,553.43

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
190,940.79 x29,909.93 /
87,940.79=30,387.36

190,940.79 160,553.43 30,387.36

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อ
ปี

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.15% ต่อปี

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.23

0.78

4.40

0.66

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 190,934.78 160,548.37 30,386.41

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ443.60 / 10.2638 = 
43.2199 หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

18,310.9431

10.4274

15,396.8372

10.4274

2,914.1059

10.4274

*สมมติให ้T เป็นวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ T+1 เป็นวันจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้
ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรง
กับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุด
ทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงุทนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคา รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือ
การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าว
ด้วยหรือไม่ก็ได้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการถัดไป

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวัน
ที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง

2. ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทํารายงานแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(1) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
(ค) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
3. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
3.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 2.(ก) โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
3.2 ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 4. ให้แล้วเสร็จ และดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
3.3 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวพร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2.(ก) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3.2 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผ
ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่าย
เงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่าย
เงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

5. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือนางสาวชุติมา
วงษ์ศราพันธ์ชัย
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

นางสาวธัญพร ตั งธโนปจัย หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 
หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติแล้ว ให้ถือว่ามีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั นเสียไป
ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติตามจํานวนหน่วยลงทุนรวม
กันเกินกึ งหนึ ง เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันให้
ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดนั น
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใดหากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เนื องจากข้อจํากัดดังต่อ
ไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการเกี ยวกับการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดนั น บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองผล
3. ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
4. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ นอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
5. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที เป็นเรื องเกี ยวข้องกับการเปลี ยนแปลงระยะเวลา และหรือ ประเภท
ของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับความเห็นชอบจากทั งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้
รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
6. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อเป็นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะยื นคําขอเป็นหนังสือพร้อมทั งรายละเอียดโครงการที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมแล้ว และคํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อขอความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอแล้ว ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

20.2 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที 
บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.3 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดยวิชาชีพ
เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.4 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน
รวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.5 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิเช่น ข้อ
กําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.6 หรือในกรณีที บริษัทจัดการหรือกลุ่มยู
โอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่ม
ยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ

20.6 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้
กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการ
ออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มีลักษณะตามหลัก
เกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที 
ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที 
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนิน
การลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่ในบัญชี
ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐาน
เพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ สงวนสิทธิในการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั น
ได ้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ น หากมี
การดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีกเลี ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องอันจะทําให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอ
ขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.7.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และ
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย
เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่า
ขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.7.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการ
ในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.7.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.7.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในโครงการ และคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.7.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือนเพื อนําค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัท
ประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.7.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วย
ลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วัน
ทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.7.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า และ
เงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกันชีวิต
กําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีก
กองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3
รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลายกองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไป
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันที 
ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกัน
ชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.7.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทกําหนด

20.7.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.7.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสารจากบริษัท
จัดการ

20.7.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการ
เงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมได้ตามเงื อนไข
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดัง
กล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่
ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วยค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่
กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่า
นั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ เงินปันผล (ถ้าม)ี ร่วม
กัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิ ในฐานะ ผู้ถือหน่วยลงทุนในการลง
นามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
เปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตาม
ที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
กําหนด
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ตามเงื อนไข วัน
เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 ทั งนี การสับเปลี ยนการ
ถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

5.2.2.2 INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามใน
คําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอ ใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นไ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที 
กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ ที อาจเกิด
ขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.4 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็น
 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
 เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชี เงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภท
ออมทรัพย์ ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.
 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ
สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หลังจากที บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้รับหลักฐานการรับชําระเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้
รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
สั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ในนามของบัญชี
สั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ นที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม

5.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

5.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บรษัทจัดการเปิดขึ น

5.2.3.4 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อหลังจากที 
ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ตามวันที ที ได้รับคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื อนไขที กําหนดดังต่อไปนี 
5.2.5.1 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน

5.2.5.2 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากเกิดกรณีตาม
ที ระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงื อนไข (อายุโครงการ)” 
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่ วันสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

5.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

5.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

5.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

5.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
(ค) ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) ,  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by
phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบเปิดบัญชีหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้
ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี
โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิด
บัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้
โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการจัดสรรตามจํานวนที 
สั งซื อ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วย
ลงทุนให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที การขายหรือรับ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ ลงนามรับรองให้กับผู้สั ง
ซื อไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค
ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น
โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์
ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.

 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิก คําสั งซื อนั นๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดยบริษัทจัดการ
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบ ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านั นเพื อซื อหน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่
เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงินฝากหรือ
บัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.5 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ

บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะ
ปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ คําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนและเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อเต็ม
จํานวน
ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือ
ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระค่าซื อใน
ส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที อยู่
ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

6.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

6.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

6.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

6.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา
เสนอขายครั งแรกภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนต่อไป โดยหากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วย
ลงทุนได้ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั งนี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวันทําการที 
สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ไม่มี

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี
ละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไร
สุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow)
ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ
11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

7.4.1.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้าม)ี
และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ
หนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูลส่วน
บุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิกหรือ
เปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั น
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการใ
แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วยลงทุน
รายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วย
ลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เรื อง
อื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณี
ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามที 
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด(์“กองทุนเปิดปลายทาง”)
ได ้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มเปิดให้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือ
กองทุนอื นใดตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ นั น
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื นในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ทั งนี ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํารายการภาย
ใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั น บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ บริษัทจัดการนั น อาจ
มีกรณีที ไม่สามารถทํารายการสับเปลี ยนได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับระบบงานของตัวแทนที ทําการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล
ไดนามิค บอนด์ ฟันด”์ กับกองทุนเปิดอื นๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดที กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ น
อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลา
เดียวกันกับการส่งคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของทั งกองทุนเปิดต้นทาง
และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื อนไข หรือหลักเกณฑ์ที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคาขาย
และราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือหน่วย
ลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตาม
ที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลัก
ฐาน
(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทําการ
ถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกอง
ทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียนกองทุนสําหรับการสับ
เปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ
สับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการหรือผ
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ีและประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติม ข้อ 8. “การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตามวิธีการดังนี 
9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และ
ทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะกําหนดต่อไป

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วยจํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะ
สม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว
ได ้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีที 
เข้าเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามที ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไป
นี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิด
เผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) เมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุน
ทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วัน
ทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ คําสั งซื อหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA ไม่จ่าย
2. UDBN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

2. UDBN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผย
แพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที เกี ยวข้องกับการส่ง
เสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ
หรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจาก
การติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับกองทุนและ
ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสารกองทุน
และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื น
ใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ใน
ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่า
ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกัน
ความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณีการลงทุน
ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่า
ใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้าม)ี โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตราภาษีภาษีมูลค่า
เพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วยความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป
หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทาง
หนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น
โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื อง
ดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตรา
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บ
ตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการ
เดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน
ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมาตรฐานการบัญชี หรือ
ประกาศ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงอัตราแลก
เปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง ให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที  1 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรก
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรกซึ งมีรายได้ดอกเบี ย 1,200 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ150,000 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน = 10 บาท (ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต)ิ และสมมติมีดอกเบี ย
ค้างรับในวันแรก 1,200 บาท
รวมทั งมียอดซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

150,000.00 150,000.00 

ดอกเบี ยค้างรับในวันแรก 1,200 บาท 151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายเกี ยวกับกองทุนแต่ละชนิด ไม่มี ไม่มี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(หารด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.01)/365 = 4.14

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.0015)/365 = 0.62

4.14

0.62

4.14

0.62





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 151,195.24 151,195.24 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 15,000.00 15,000.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0797 10.0797 

วันที  2 เพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน
(จากรายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท)

วันที  2 มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

151,195.24 151,195.24 

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท 152,195.24 152,195.24 

รายการที เกี ยวข้องกับหน่วยลงทุน (บาท)

• รายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม (+5,000)

• รายการขายคืนหน่วยลงทุน (1,000)

5,000

1,000

5,000

1,000





มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

156,195.24 156,195.24 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.01)/365 = 4.28

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.0015)/365 = 0.64

4.28

0.64

4.28

0.64





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 156,190.32 156,190.32 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ น = 5,000/10.0797 =
496.0465 หน่วย

 หน่วยลงทุนลดลง = 1,000/10.0797 =
99.2093 หน่วย

15,396.8372 15,396.8372

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1443 10.1443

ตัวอย่างที  2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
วันที  1 สมมติมีการจ่ายค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15 บาท/ หน่วย

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

หน่วยลงทุนเพิ มจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(จากรายการซื อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000 บาท)

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)

156,190.32 156,190.32 0

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(+30,000)

30,000.00  30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200.00
บาท

186,190.32

188,390.32

156,190.32 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=188,390.32*156,190.32/186,190.32=
158,035.84

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=188,390.32*30,000/186,190.32=
30,354.48

188,390.32 158,035.84 30,354.48

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (หาร
ด้วย365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

กองทุนรวม = (188,390.32 x 0.01) / 365 =
5.16

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
(158,035.84 x 0.01) / 365 = 4.33

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48x 0.01) / 365 = 0.83

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(+vat)
= 0.15% ต่อปี

กองทุน = (188,390.32 x 0.0015) / 365 =
0.77

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ= 
( 158,035.84 x 0.0015) / 365 = 0.65

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48 x 0.0015) / 365 = 0.12

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.16

0.77

4.33

0.65

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(30,000/10.1443) = 2,957.3258 หน่วย 18,354.163 15,396.8372 2,957.3258

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.2639 10.2639 10.2638

วันที  2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ + ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ30,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จ่ายเงินค่ารับซื อคืนอัตโนมัติ 0.15 บาท/
หน่วย

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
2,957.3258 x 0.15 = 443.60

443.60 443.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,000 บาท
187,940.79

190,940.79

158,030.86 29,909.93

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
190,940.79 x 158,030.86 / 187,940.79
=160,553.43

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
190,940.79 x29,909.93 /
87,940.79=30,387.36

190,940.79 160,553.43 30,387.36

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อ
ปี

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.15% ต่อปี

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.23

0.78

4.40

0.66

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 190,934.78 160,548.37 30,386.41

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ443.60 / 10.2638 = 
43.2199 หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

18,310.9431

10.4274

15,396.8372

10.4274

2,914.1059

10.4274

*สมมติให ้T เป็นวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ T+1 เป็นวันจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้
ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรง
กับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุด
ทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงุทนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคา รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือ
การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าว
ด้วยหรือไม่ก็ได้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการถัดไป

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวัน
ที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง

2. ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทํารายงานแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(1) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
(ค) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
3. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
3.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 2.(ก) โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
3.2 ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 4. ให้แล้วเสร็จ และดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
3.3 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวพร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2.(ก) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3.2 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผ
ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่าย
เงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่าย
เงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

5. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือนางสาวชุติมา
วงษ์ศราพันธ์ชัย
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

นางสาวธัญพร ตั งธโนปจัย หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 
หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติแล้ว ให้ถือว่ามีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั นเสียไป
ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติตามจํานวนหน่วยลงทุนรวม
กันเกินกึ งหนึ ง เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันให้
ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดนั น
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใดหากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เนื องจากข้อจํากัดดังต่อ
ไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการเกี ยวกับการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดนั น บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองผล
3. ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
4. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ นอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
5. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที เป็นเรื องเกี ยวข้องกับการเปลี ยนแปลงระยะเวลา และหรือ ประเภท
ของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับความเห็นชอบจากทั งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้
รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
6. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อเป็นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะยื นคําขอเป็นหนังสือพร้อมทั งรายละเอียดโครงการที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมแล้ว และคํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อขอความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอแล้ว ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

20.2 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที 
บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.3 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดยวิชาชีพ
เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.4 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน
รวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.5 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิเช่น ข้อ
กําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.6 หรือในกรณีที บริษัทจัดการหรือกลุ่มยู
โอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่ม
ยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ

20.6 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้
กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการ
ออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มีลักษณะตามหลัก
เกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที 
ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที 
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนิน
การลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่ในบัญชี
ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐาน
เพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ สงวนสิทธิในการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั น
ได ้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ น หากมี
การดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีกเลี ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องอันจะทําให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอ
ขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.7.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และ
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย
เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่า
ขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.7.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการ
ในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.7.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.7.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในโครงการ และคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.7.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือนเพื อนําค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัท
ประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.7.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วย
ลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วัน
ทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.7.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า และ
เงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกันชีวิต
กําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีก
กองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3
รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลายกองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไป
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันที 
ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกัน
ชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.7.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทกําหนด

20.7.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.7.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสารจากบริษัท
จัดการ

20.7.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการ
เงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมได้ตามเงื อนไข
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดัง
กล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่
ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วยค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่
กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่า
นั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ เงินปันผล (ถ้าม)ี ร่วม
กัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิ ในฐานะ ผู้ถือหน่วยลงทุนในการลง
นามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
เปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตาม
ที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
กําหนด
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ตามเงื อนไข วัน
เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 ทั งนี การสับเปลี ยนการ
ถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

5.2.2.2 INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามใน
คําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอ ใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นไ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที 
กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ ที อาจเกิด
ขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.4 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็น
 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
 เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชี เงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภท
ออมทรัพย์ ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.
 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ
สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หลังจากที บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้รับหลักฐานการรับชําระเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้
รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
สั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ในนามของบัญชี
สั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ นที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม

5.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

5.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บรษัทจัดการเปิดขึ น

5.2.3.4 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อหลังจากที 
ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ตามวันที ที ได้รับคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื อนไขที กําหนดดังต่อไปนี 
5.2.5.1 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน

5.2.5.2 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากเกิดกรณีตาม
ที ระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงื อนไข (อายุโครงการ)” 
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่ วันสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

5.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

5.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

5.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

5.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
(ค) ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) ,  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by
phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบเปิดบัญชีหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้
ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี
โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิด
บัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้
โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการจัดสรรตามจํานวนที 
สั งซื อ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วย
ลงทุนให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที การขายหรือรับ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ ลงนามรับรองให้กับผู้สั ง
ซื อไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค
ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น
โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์
ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.

 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิก คําสั งซื อนั นๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดยบริษัทจัดการ
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบ ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านั นเพื อซื อหน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่
เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงินฝากหรือ
บัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.5 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ

บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะ
ปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ คําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนและเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อเต็ม
จํานวน
ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือ
ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระค่าซื อใน
ส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที อยู่
ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

6.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

6.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

6.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

6.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา
เสนอขายครั งแรกภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนต่อไป โดยหากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วย
ลงทุนได้ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั งนี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวันทําการที 
สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ไม่มี

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี
ละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไร
สุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow)
ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ
11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

7.4.1.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้าม)ี
และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ
หนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูลส่วน
บุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิกหรือ
เปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั น
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการใ
แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วยลงทุน
รายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วย
ลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เรื อง
อื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณี
ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามที 
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด(์“กองทุนเปิดปลายทาง”)
ได ้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มเปิดให้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือ
กองทุนอื นใดตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ นั น
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื นในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ทั งนี ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํารายการภาย
ใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั น บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ บริษัทจัดการนั น อาจ
มีกรณีที ไม่สามารถทํารายการสับเปลี ยนได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับระบบงานของตัวแทนที ทําการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล
ไดนามิค บอนด์ ฟันด”์ กับกองทุนเปิดอื นๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดที กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ น
อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลา
เดียวกันกับการส่งคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของทั งกองทุนเปิดต้นทาง
และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื อนไข หรือหลักเกณฑ์ที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคาขาย
และราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือหน่วย
ลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตาม
ที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลัก
ฐาน
(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทําการ
ถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกอง
ทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียนกองทุนสําหรับการสับ
เปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ
สับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการหรือผ
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ีและประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติม ข้อ 8. “การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตามวิธีการดังนี 
9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และ
ทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะกําหนดต่อไป

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วยจํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะ
สม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว
ได ้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีที 
เข้าเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามที ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไป
นี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิด
เผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) เมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุน
ทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วัน
ทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ คําสั งซื อหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA ไม่จ่าย
2. UDBN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

2. UDBN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผย
แพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที เกี ยวข้องกับการส่ง
เสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ
หรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจาก
การติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับกองทุนและ
ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสารกองทุน
และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื น
ใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ใน
ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่า
ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกัน
ความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณีการลงทุน
ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่า
ใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้าม)ี โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตราภาษีภาษีมูลค่า
เพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วยความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป
หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทาง
หนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น
โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื อง
ดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตรา
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บ
ตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการ
เดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน
ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมาตรฐานการบัญชี หรือ
ประกาศ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงอัตราแลก
เปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง ให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที  1 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรก
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรกซึ งมีรายได้ดอกเบี ย 1,200 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ150,000 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน = 10 บาท (ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต)ิ และสมมติมีดอกเบี ย
ค้างรับในวันแรก 1,200 บาท
รวมทั งมียอดซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

150,000.00 150,000.00 

ดอกเบี ยค้างรับในวันแรก 1,200 บาท 151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายเกี ยวกับกองทุนแต่ละชนิด ไม่มี ไม่มี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(หารด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.01)/365 = 4.14

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.0015)/365 = 0.62

4.14

0.62

4.14

0.62





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 151,195.24 151,195.24 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 15,000.00 15,000.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0797 10.0797 

วันที  2 เพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน
(จากรายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท)

วันที  2 มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

151,195.24 151,195.24 

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท 152,195.24 152,195.24 

รายการที เกี ยวข้องกับหน่วยลงทุน (บาท)

• รายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม (+5,000)

• รายการขายคืนหน่วยลงทุน (1,000)

5,000

1,000

5,000

1,000





มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

156,195.24 156,195.24 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.01)/365 = 4.28

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.0015)/365 = 0.64

4.28

0.64

4.28

0.64





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 156,190.32 156,190.32 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ น = 5,000/10.0797 =
496.0465 หน่วย

 หน่วยลงทุนลดลง = 1,000/10.0797 =
99.2093 หน่วย

15,396.8372 15,396.8372

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1443 10.1443

ตัวอย่างที  2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
วันที  1 สมมติมีการจ่ายค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15 บาท/ หน่วย

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

หน่วยลงทุนเพิ มจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(จากรายการซื อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000 บาท)

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)

156,190.32 156,190.32 0

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(+30,000)

30,000.00  30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200.00
บาท

186,190.32

188,390.32

156,190.32 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=188,390.32*156,190.32/186,190.32=
158,035.84

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=188,390.32*30,000/186,190.32=
30,354.48

188,390.32 158,035.84 30,354.48

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (หาร
ด้วย365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

กองทุนรวม = (188,390.32 x 0.01) / 365 =
5.16

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
(158,035.84 x 0.01) / 365 = 4.33

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48x 0.01) / 365 = 0.83

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(+vat)
= 0.15% ต่อปี

กองทุน = (188,390.32 x 0.0015) / 365 =
0.77

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ= 
( 158,035.84 x 0.0015) / 365 = 0.65

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48 x 0.0015) / 365 = 0.12

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.16

0.77

4.33

0.65

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(30,000/10.1443) = 2,957.3258 หน่วย 18,354.163 15,396.8372 2,957.3258

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.2639 10.2639 10.2638

วันที  2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ + ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ30,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จ่ายเงินค่ารับซื อคืนอัตโนมัติ 0.15 บาท/
หน่วย

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
2,957.3258 x 0.15 = 443.60

443.60 443.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,000 บาท
187,940.79

190,940.79

158,030.86 29,909.93

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
190,940.79 x 158,030.86 / 187,940.79
=160,553.43

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
190,940.79 x29,909.93 /
87,940.79=30,387.36

190,940.79 160,553.43 30,387.36

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อ
ปี

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.15% ต่อปี

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.23

0.78

4.40

0.66

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 190,934.78 160,548.37 30,386.41

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ443.60 / 10.2638 = 
43.2199 หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

18,310.9431

10.4274

15,396.8372

10.4274

2,914.1059

10.4274

*สมมติให ้T เป็นวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ T+1 เป็นวันจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้
ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรง
กับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุด
ทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงุทนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคา รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือ
การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าว
ด้วยหรือไม่ก็ได้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการถัดไป

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวัน
ที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง

2. ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทํารายงานแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(1) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
(ค) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
3. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
3.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 2.(ก) โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
3.2 ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 4. ให้แล้วเสร็จ และดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
3.3 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวพร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2.(ก) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3.2 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผ
ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่าย
เงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่าย
เงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

5. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือนางสาวชุติมา
วงษ์ศราพันธ์ชัย
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

นางสาวธัญพร ตั งธโนปจัย หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 
หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติแล้ว ให้ถือว่ามีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั นเสียไป
ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติตามจํานวนหน่วยลงทุนรวม
กันเกินกึ งหนึ ง เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันให้
ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดนั น
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใดหากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เนื องจากข้อจํากัดดังต่อ
ไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการเกี ยวกับการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดนั น บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองผล
3. ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
4. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ นอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
5. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที เป็นเรื องเกี ยวข้องกับการเปลี ยนแปลงระยะเวลา และหรือ ประเภท
ของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับความเห็นชอบจากทั งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้
รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
6. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อเป็นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะยื นคําขอเป็นหนังสือพร้อมทั งรายละเอียดโครงการที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมแล้ว และคํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อขอความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอแล้ว ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

20.2 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที 
บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.3 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดยวิชาชีพ
เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.4 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน
รวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.5 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิเช่น ข้อ
กําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.6 หรือในกรณีที บริษัทจัดการหรือกลุ่มยู
โอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่ม
ยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ

20.6 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้
กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการ
ออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มีลักษณะตามหลัก
เกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที 
ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที 
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนิน
การลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่ในบัญชี
ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐาน
เพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ สงวนสิทธิในการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั น
ได ้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ น หากมี
การดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีกเลี ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องอันจะทําให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอ
ขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.7.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และ
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย
เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่า
ขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.7.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการ
ในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.7.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.7.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในโครงการ และคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.7.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือนเพื อนําค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัท
ประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.7.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วย
ลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วัน
ทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.7.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า และ
เงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกันชีวิต
กําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีก
กองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3
รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลายกองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไป
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันที 
ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกัน
ชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.7.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทกําหนด

20.7.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.7.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสารจากบริษัท
จัดการ

20.7.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการ
เงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมได้ตามเงื อนไข
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดัง
กล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่
ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วยค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่
กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่า
นั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ เงินปันผล (ถ้าม)ี ร่วม
กัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิ ในฐานะ ผู้ถือหน่วยลงทุนในการลง
นามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
เปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตาม
ที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
กําหนด
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ตามเงื อนไข วัน
เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 ทั งนี การสับเปลี ยนการ
ถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

5.2.2.2 INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามใน
คําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอ ใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นไ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที 
กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ ที อาจเกิด
ขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.4 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็น
 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
 เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชี เงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภท
ออมทรัพย์ ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.
 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ
สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หลังจากที บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้รับหลักฐานการรับชําระเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้
รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
สั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ในนามของบัญชี
สั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ นที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม

5.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

5.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บรษัทจัดการเปิดขึ น

5.2.3.4 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อหลังจากที 
ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ตามวันที ที ได้รับคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื อนไขที กําหนดดังต่อไปนี 
5.2.5.1 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน

5.2.5.2 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากเกิดกรณีตาม
ที ระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงื อนไข (อายุโครงการ)” 
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่ วันสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

5.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

5.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

5.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

5.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
(ค) ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) ,  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by
phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบเปิดบัญชีหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้
ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี
โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิด
บัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้
โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการจัดสรรตามจํานวนที 
สั งซื อ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วย
ลงทุนให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที การขายหรือรับ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ ลงนามรับรองให้กับผู้สั ง
ซื อไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค
ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น
โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์
ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.

 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิก คําสั งซื อนั นๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดยบริษัทจัดการ
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบ ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านั นเพื อซื อหน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่
เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงินฝากหรือ
บัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.5 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ

บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะ
ปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ คําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนและเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อเต็ม
จํานวน
ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือ
ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระค่าซื อใน
ส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที อยู่
ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

6.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

6.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

6.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

6.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา
เสนอขายครั งแรกภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนต่อไป โดยหากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วย
ลงทุนได้ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั งนี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวันทําการที 
สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ไม่มี

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี
ละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไร
สุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow)
ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ
11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

7.4.1.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้าม)ี
และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ
หนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูลส่วน
บุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิกหรือ
เปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั น
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการใ
แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วยลงทุน
รายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วย
ลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เรื อง
อื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณี
ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามที 
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด(์“กองทุนเปิดปลายทาง”)
ได ้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มเปิดให้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือ
กองทุนอื นใดตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ นั น
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื นในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ทั งนี ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํารายการภาย
ใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั น บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ บริษัทจัดการนั น อาจ
มีกรณีที ไม่สามารถทํารายการสับเปลี ยนได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับระบบงานของตัวแทนที ทําการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล
ไดนามิค บอนด์ ฟันด”์ กับกองทุนเปิดอื นๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดที กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ น
อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลา
เดียวกันกับการส่งคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของทั งกองทุนเปิดต้นทาง
และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื อนไข หรือหลักเกณฑ์ที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคาขาย
และราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือหน่วย
ลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตาม
ที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลัก
ฐาน
(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทําการ
ถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกอง
ทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียนกองทุนสําหรับการสับ
เปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ
สับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการหรือผ
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ีและประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติม ข้อ 8. “การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตามวิธีการดังนี 
9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และ
ทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะกําหนดต่อไป

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วยจํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะ
สม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว
ได ้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีที 
เข้าเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามที ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไป
นี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิด
เผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) เมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุน
ทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วัน
ทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ คําสั งซื อหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA ไม่จ่าย
2. UDBN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

2. UDBN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผย
แพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที เกี ยวข้องกับการส่ง
เสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ
หรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจาก
การติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับกองทุนและ
ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสารกองทุน
และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื น
ใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ใน
ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่า
ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกัน
ความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณีการลงทุน
ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่า
ใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้าม)ี โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตราภาษีภาษีมูลค่า
เพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วยความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป
หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทาง
หนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น
โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื อง
ดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตรา
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บ
ตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการ
เดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน
ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมาตรฐานการบัญชี หรือ
ประกาศ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงอัตราแลก
เปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง ให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที  1 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรก
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรกซึ งมีรายได้ดอกเบี ย 1,200 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ150,000 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน = 10 บาท (ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต)ิ และสมมติมีดอกเบี ย
ค้างรับในวันแรก 1,200 บาท
รวมทั งมียอดซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

150,000.00 150,000.00 

ดอกเบี ยค้างรับในวันแรก 1,200 บาท 151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายเกี ยวกับกองทุนแต่ละชนิด ไม่มี ไม่มี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(หารด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.01)/365 = 4.14

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.0015)/365 = 0.62

4.14

0.62

4.14

0.62





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 151,195.24 151,195.24 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 15,000.00 15,000.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0797 10.0797 

วันที  2 เพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน
(จากรายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท)

วันที  2 มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

151,195.24 151,195.24 

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท 152,195.24 152,195.24 

รายการที เกี ยวข้องกับหน่วยลงทุน (บาท)

• รายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม (+5,000)

• รายการขายคืนหน่วยลงทุน (1,000)

5,000

1,000

5,000

1,000





มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

156,195.24 156,195.24 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.01)/365 = 4.28

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.0015)/365 = 0.64

4.28

0.64

4.28

0.64





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 156,190.32 156,190.32 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ น = 5,000/10.0797 =
496.0465 หน่วย

 หน่วยลงทุนลดลง = 1,000/10.0797 =
99.2093 หน่วย

15,396.8372 15,396.8372

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1443 10.1443

ตัวอย่างที  2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
วันที  1 สมมติมีการจ่ายค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15 บาท/ หน่วย

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

หน่วยลงทุนเพิ มจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(จากรายการซื อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000 บาท)

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)

156,190.32 156,190.32 0

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(+30,000)

30,000.00  30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200.00
บาท

186,190.32

188,390.32

156,190.32 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=188,390.32*156,190.32/186,190.32=
158,035.84

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=188,390.32*30,000/186,190.32=
30,354.48

188,390.32 158,035.84 30,354.48

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (หาร
ด้วย365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

กองทุนรวม = (188,390.32 x 0.01) / 365 =
5.16

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
(158,035.84 x 0.01) / 365 = 4.33

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48x 0.01) / 365 = 0.83

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(+vat)
= 0.15% ต่อปี

กองทุน = (188,390.32 x 0.0015) / 365 =
0.77

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ= 
( 158,035.84 x 0.0015) / 365 = 0.65

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48 x 0.0015) / 365 = 0.12

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.16

0.77

4.33

0.65

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(30,000/10.1443) = 2,957.3258 หน่วย 18,354.163 15,396.8372 2,957.3258

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.2639 10.2639 10.2638

วันที  2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ + ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ30,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จ่ายเงินค่ารับซื อคืนอัตโนมัติ 0.15 บาท/
หน่วย

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
2,957.3258 x 0.15 = 443.60

443.60 443.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,000 บาท
187,940.79

190,940.79

158,030.86 29,909.93

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
190,940.79 x 158,030.86 / 187,940.79
=160,553.43

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
190,940.79 x29,909.93 /
87,940.79=30,387.36

190,940.79 160,553.43 30,387.36

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อ
ปี

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.15% ต่อปี

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.23

0.78

4.40

0.66

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 190,934.78 160,548.37 30,386.41

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ443.60 / 10.2638 = 
43.2199 หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

18,310.9431

10.4274

15,396.8372

10.4274

2,914.1059

10.4274

*สมมติให ้T เป็นวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ T+1 เป็นวันจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้
ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรง
กับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุด
ทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงุทนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคา รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือ
การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าว
ด้วยหรือไม่ก็ได้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการถัดไป

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวัน
ที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง

2. ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทํารายงานแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(1) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
(ค) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
3. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
3.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 2.(ก) โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
3.2 ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 4. ให้แล้วเสร็จ และดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
3.3 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวพร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2.(ก) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3.2 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผ
ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่าย
เงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่าย
เงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

5. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือนางสาวชุติมา
วงษ์ศราพันธ์ชัย
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

นางสาวธัญพร ตั งธโนปจัย หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 
หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติแล้ว ให้ถือว่ามีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั นเสียไป
ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติตามจํานวนหน่วยลงทุนรวม
กันเกินกึ งหนึ ง เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันให้
ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดนั น
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใดหากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เนื องจากข้อจํากัดดังต่อ
ไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการเกี ยวกับการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดนั น บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองผล
3. ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
4. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ นอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
5. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที เป็นเรื องเกี ยวข้องกับการเปลี ยนแปลงระยะเวลา และหรือ ประเภท
ของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับความเห็นชอบจากทั งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้
รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
6. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อเป็นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะยื นคําขอเป็นหนังสือพร้อมทั งรายละเอียดโครงการที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมแล้ว และคํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อขอความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอแล้ว ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

20.2 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที 
บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.3 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดยวิชาชีพ
เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.4 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน
รวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.5 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิเช่น ข้อ
กําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.6 หรือในกรณีที บริษัทจัดการหรือกลุ่มยู
โอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่ม
ยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ

20.6 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้
กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการ
ออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มีลักษณะตามหลัก
เกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที 
ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที 
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนิน
การลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่ในบัญชี
ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐาน
เพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ สงวนสิทธิในการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั น
ได ้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ น หากมี
การดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีกเลี ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องอันจะทําให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอ
ขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.7.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และ
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย
เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่า
ขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.7.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการ
ในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.7.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.7.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในโครงการ และคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.7.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือนเพื อนําค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัท
ประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.7.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วย
ลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วัน
ทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.7.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า และ
เงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกันชีวิต
กําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีก
กองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3
รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลายกองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไป
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันที 
ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกัน
ชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.7.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทกําหนด

20.7.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.7.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสารจากบริษัท
จัดการ

20.7.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการ
เงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมได้ตามเงื อนไข
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดัง
กล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่
ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วยค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่
กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่า
นั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ เงินปันผล (ถ้าม)ี ร่วม
กัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิ ในฐานะ ผู้ถือหน่วยลงทุนในการลง
นามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
เปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตาม
ที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
กําหนด
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ตามเงื อนไข วัน
เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 ทั งนี การสับเปลี ยนการ
ถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

5.2.2.2 INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามใน
คําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอ ใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นไ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที 
กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ ที อาจเกิด
ขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.4 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็น
 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
 เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชี เงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภท
ออมทรัพย์ ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.
 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ
สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หลังจากที บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้รับหลักฐานการรับชําระเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้
รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
สั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ในนามของบัญชี
สั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ นที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม

5.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

5.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บรษัทจัดการเปิดขึ น

5.2.3.4 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อหลังจากที 
ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ตามวันที ที ได้รับคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื อนไขที กําหนดดังต่อไปนี 
5.2.5.1 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน

5.2.5.2 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากเกิดกรณีตาม
ที ระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงื อนไข (อายุโครงการ)” 
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่ วันสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

5.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

5.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

5.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

5.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
(ค) ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) ,  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by
phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบเปิดบัญชีหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้
ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี
โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิด
บัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้
โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการจัดสรรตามจํานวนที 
สั งซื อ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วย
ลงทุนให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที การขายหรือรับ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ ลงนามรับรองให้กับผู้สั ง
ซื อไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค
ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น
โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์
ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.

 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิก คําสั งซื อนั นๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดยบริษัทจัดการ
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบ ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านั นเพื อซื อหน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่
เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงินฝากหรือ
บัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.5 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ

บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะ
ปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ คําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนและเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อเต็ม
จํานวน
ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือ
ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระค่าซื อใน
ส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที อยู่
ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

6.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

6.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

6.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

6.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา
เสนอขายครั งแรกภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนต่อไป โดยหากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วย
ลงทุนได้ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั งนี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวันทําการที 
สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ไม่มี

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี
ละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไร
สุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow)
ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ
11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

7.4.1.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้าม)ี
และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ
หนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูลส่วน
บุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิกหรือ
เปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั น
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการใ
แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วยลงทุน
รายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วย
ลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เรื อง
อื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณี
ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามที 
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด(์“กองทุนเปิดปลายทาง”)
ได ้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มเปิดให้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือ
กองทุนอื นใดตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ นั น
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื นในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ทั งนี ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํารายการภาย
ใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั น บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ บริษัทจัดการนั น อาจ
มีกรณีที ไม่สามารถทํารายการสับเปลี ยนได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับระบบงานของตัวแทนที ทําการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล
ไดนามิค บอนด์ ฟันด”์ กับกองทุนเปิดอื นๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดที กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ น
อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลา
เดียวกันกับการส่งคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของทั งกองทุนเปิดต้นทาง
และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื อนไข หรือหลักเกณฑ์ที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคาขาย
และราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือหน่วย
ลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตาม
ที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลัก
ฐาน
(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทําการ
ถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกอง
ทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียนกองทุนสําหรับการสับ
เปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ
สับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการหรือผ
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ีและประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติม ข้อ 8. “การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตามวิธีการดังนี 
9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และ
ทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะกําหนดต่อไป

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วยจํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะ
สม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว
ได ้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีที 
เข้าเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามที ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไป
นี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิด
เผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) เมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุน
ทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วัน
ทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ คําสั งซื อหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA ไม่จ่าย
2. UDBN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

2. UDBN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผย
แพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที เกี ยวข้องกับการส่ง
เสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ
หรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจาก
การติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับกองทุนและ
ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสารกองทุน
และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื น
ใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ใน
ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่า
ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกัน
ความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณีการลงทุน
ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่า
ใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้าม)ี โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตราภาษีภาษีมูลค่า
เพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วยความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป
หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทาง
หนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น
โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื อง
ดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตรา
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บ
ตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการ
เดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน
ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมาตรฐานการบัญชี หรือ
ประกาศ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงอัตราแลก
เปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง ให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที  1 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรก
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรกซึ งมีรายได้ดอกเบี ย 1,200 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ150,000 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน = 10 บาท (ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต)ิ และสมมติมีดอกเบี ย
ค้างรับในวันแรก 1,200 บาท
รวมทั งมียอดซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

150,000.00 150,000.00 

ดอกเบี ยค้างรับในวันแรก 1,200 บาท 151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายเกี ยวกับกองทุนแต่ละชนิด ไม่มี ไม่มี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(หารด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.01)/365 = 4.14

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.0015)/365 = 0.62

4.14

0.62

4.14

0.62





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 151,195.24 151,195.24 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 15,000.00 15,000.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0797 10.0797 

วันที  2 เพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน
(จากรายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท)

วันที  2 มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

151,195.24 151,195.24 

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท 152,195.24 152,195.24 

รายการที เกี ยวข้องกับหน่วยลงทุน (บาท)

• รายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม (+5,000)

• รายการขายคืนหน่วยลงทุน (1,000)

5,000

1,000

5,000

1,000





มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

156,195.24 156,195.24 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.01)/365 = 4.28

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.0015)/365 = 0.64

4.28

0.64

4.28

0.64





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 156,190.32 156,190.32 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ น = 5,000/10.0797 =
496.0465 หน่วย

 หน่วยลงทุนลดลง = 1,000/10.0797 =
99.2093 หน่วย

15,396.8372 15,396.8372

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1443 10.1443

ตัวอย่างที  2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
วันที  1 สมมติมีการจ่ายค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15 บาท/ หน่วย

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

หน่วยลงทุนเพิ มจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(จากรายการซื อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000 บาท)

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)

156,190.32 156,190.32 0

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(+30,000)

30,000.00  30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200.00
บาท

186,190.32

188,390.32

156,190.32 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=188,390.32*156,190.32/186,190.32=
158,035.84

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=188,390.32*30,000/186,190.32=
30,354.48

188,390.32 158,035.84 30,354.48

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (หาร
ด้วย365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

กองทุนรวม = (188,390.32 x 0.01) / 365 =
5.16

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
(158,035.84 x 0.01) / 365 = 4.33

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48x 0.01) / 365 = 0.83

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(+vat)
= 0.15% ต่อปี

กองทุน = (188,390.32 x 0.0015) / 365 =
0.77

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ= 
( 158,035.84 x 0.0015) / 365 = 0.65

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48 x 0.0015) / 365 = 0.12

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.16

0.77

4.33

0.65

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(30,000/10.1443) = 2,957.3258 หน่วย 18,354.163 15,396.8372 2,957.3258

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.2639 10.2639 10.2638

วันที  2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ + ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ30,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จ่ายเงินค่ารับซื อคืนอัตโนมัติ 0.15 บาท/
หน่วย

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
2,957.3258 x 0.15 = 443.60

443.60 443.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,000 บาท
187,940.79

190,940.79

158,030.86 29,909.93

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
190,940.79 x 158,030.86 / 187,940.79
=160,553.43

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
190,940.79 x29,909.93 /
87,940.79=30,387.36

190,940.79 160,553.43 30,387.36

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อ
ปี

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.15% ต่อปี

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.23

0.78

4.40

0.66

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 190,934.78 160,548.37 30,386.41

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ443.60 / 10.2638 = 
43.2199 หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

18,310.9431

10.4274

15,396.8372

10.4274

2,914.1059

10.4274

*สมมติให ้T เป็นวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ T+1 เป็นวันจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้
ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรง
กับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุด
ทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงุทนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคา รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือ
การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าว
ด้วยหรือไม่ก็ได้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการถัดไป

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวัน
ที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง

2. ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทํารายงานแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(1) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
(ค) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
3. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
3.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 2.(ก) โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
3.2 ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 4. ให้แล้วเสร็จ และดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
3.3 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวพร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2.(ก) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3.2 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผ
ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่าย
เงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่าย
เงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

5. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือนางสาวชุติมา
วงษ์ศราพันธ์ชัย
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

นางสาวธัญพร ตั งธโนปจัย หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 
หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติแล้ว ให้ถือว่ามีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั นเสียไป
ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติตามจํานวนหน่วยลงทุนรวม
กันเกินกึ งหนึ ง เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันให้
ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดนั น
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใดหากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เนื องจากข้อจํากัดดังต่อ
ไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการเกี ยวกับการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดนั น บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองผล
3. ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
4. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ นอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
5. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที เป็นเรื องเกี ยวข้องกับการเปลี ยนแปลงระยะเวลา และหรือ ประเภท
ของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับความเห็นชอบจากทั งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้
รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
6. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อเป็นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะยื นคําขอเป็นหนังสือพร้อมทั งรายละเอียดโครงการที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมแล้ว และคํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อขอความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอแล้ว ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

20.2 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที 
บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.3 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดยวิชาชีพ
เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.4 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน
รวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.5 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิเช่น ข้อ
กําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.6 หรือในกรณีที บริษัทจัดการหรือกลุ่มยู
โอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่ม
ยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ

20.6 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้
กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการ
ออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มีลักษณะตามหลัก
เกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที 
ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที 
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนิน
การลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่ในบัญชี
ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐาน
เพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ สงวนสิทธิในการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั น
ได ้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ น หากมี
การดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีกเลี ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องอันจะทําให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอ
ขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.7.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และ
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย
เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่า
ขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.7.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการ
ในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.7.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.7.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในโครงการ และคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.7.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือนเพื อนําค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัท
ประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.7.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วย
ลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วัน
ทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.7.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า และ
เงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกันชีวิต
กําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีก
กองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3
รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลายกองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไป
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันที 
ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกัน
ชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.7.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทกําหนด

20.7.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.7.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสารจากบริษัท
จัดการ

20.7.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการ
เงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมได้ตามเงื อนไข
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดัง
กล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่
ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

08/03/2562 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0611/2560] หน้า 63 / 64



 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วยค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่
กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่า
นั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ เงินปันผล (ถ้าม)ี ร่วม
กัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิ ในฐานะ ผู้ถือหน่วยลงทุนในการลง
นามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
เปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตาม
ที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
กําหนด
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด
ตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ตามเงื อนไข วัน
เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 ทั งนี การสับเปลี ยนการ
ถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

5.2.2.2 INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามใน
คําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอ ใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นไ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที 
กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ ที อาจเกิด
ขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

5.2.2.4 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็น
 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
 เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชี เงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภท
ออมทรัพย์ ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.
 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ
สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หลังจากที บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้รับหลักฐานการรับชําระเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้
รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
สั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ในนามของบัญชี
สั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ นที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม

5.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

5.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บรษัทจัดการเปิดขึ น

5.2.3.4 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อหลังจากที 
ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ตามวันที ที ได้รับคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื อนไขที กําหนดดังต่อไปนี 
5.2.5.1 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน

5.2.5.2 กรณีที บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากเกิดกรณีตาม
ที ระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงื อนไข (อายุโครงการ)” 
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่ วันสิ นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

5.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

5.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

5.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

5.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
(ค) ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) ,  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by
phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบเปิดบัญชีหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้
ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี
โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้าม)ี ไปที บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิด
บัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้
โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการจัดสรรตามจํานวนที 
สั งซื อ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วย
ลงทุนให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที การขายหรือรับ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ ลงนามรับรองให้กับผู้สั ง
ซื อไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค
ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น
โดยผู้สั งซื อจะต้องลงวันที ตามวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์
ที บริษัทจัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น.เอ.

 ธนาคารพาณิชย์อื นใดที บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื นๆ ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิก คําสั งซื อนั นๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดยบริษัทจัดการ
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบ ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิด
ขึ น

6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตร
เครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านั นเพื อซื อหน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่
เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงินฝากหรือ
บัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.5 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ

บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะ
ปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ คําสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนและเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อพร้อมเงินค่าซื อเต็ม
จํานวน
ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือ
ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระค่าซื อใน
ส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที อยู่
ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึ งดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ได ้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

6.2.6.3 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6.2.6.4 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนํา
ไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ งมีนโย
บายที จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

6.2.6.5 กรณีที กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก คําสั งซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุน

6.2.6.6 กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะ
เป็นกรณีดังกล่าว

6.2.6.7 กรณีอื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที เกี ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรือชื อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา
เสนอขายครั งแรกภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนต่อไป โดยหากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วย
ลงทุนได้ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั งนี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวันทําการที 
สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวัน
ทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ไม่มี

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี
ละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไร
สุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow)
ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ
11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

7.4.1.3 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้าม)ี
และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ
หนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูลส่วน
บุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิกหรือ
เปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั น
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการใ
แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วยลงทุน
รายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วย
ลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เรื อง
อื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณี
ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื นใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามที 
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด(์“กองทุนเปิดปลายทาง”)
ได ้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มเปิดให้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือ
กองทุนอื นใดตามที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ นั น
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื นในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ทั งนี ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํารายการภาย
ใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั น บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
ในการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ บริษัทจัดการนั น อาจ
มีกรณีที ไม่สามารถทํารายการสับเปลี ยนได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับระบบงานของตัวแทนที ทําการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล
ไดนามิค บอนด์ ฟันด”์ กับกองทุนเปิดอื นๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดที กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ น
อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลา
เดียวกันกับการส่งคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของทั งกองทุนเปิดต้นทาง
และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื อนไข หรือหลักเกณฑ์ที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคาขาย
และราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือหน่วย
ลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตาม
ที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลัก
ฐาน
(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทําการ
ถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกอง
ทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียนกองทุนสําหรับการสับ
เปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ
สับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการหรือผ
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ีและประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติม ข้อ 8. “การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตามวิธีการดังนี 
9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และ
ทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะกําหนดต่อไป

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วยจํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะ
สม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว
ได ้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีที 
เข้าเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามที ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไป
นี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิด
เผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) เมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุน
ทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วัน
ทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ คําสั งซื อหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการ
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UDBA ไม่จ่าย
2. UDBN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

2. UDBN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี ยทั งปี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. UDBN

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.428 ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผย
แพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที เกี ยวข้องกับการส่ง
เสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ
หรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจาก
การติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับกองทุนและ
ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสารกองทุน
และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื น
ใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ใน
ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่า
ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกัน
ความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณีการลงทุน
ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่า
ใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้าม)ี โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตราภาษีภาษีมูลค่า
เพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UDBA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UDBN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วยความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป
หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทาง
หนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น
โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื อง
ดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตรา
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บ
ตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการ
เดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน
ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมาตรฐานการบัญชี หรือ
ประกาศ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงอัตราแลก
เปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง ให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที  1 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรก
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรกซึ งมีรายได้ดอกเบี ย 1,200 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ150,000 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน = 10 บาท (ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต)ิ และสมมติมีดอกเบี ย
ค้างรับในวันแรก 1,200 บาท
รวมทั งมียอดซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

150,000.00 150,000.00 

ดอกเบี ยค้างรับในวันแรก 1,200 บาท 151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายเกี ยวกับกองทุนแต่ละชนิด ไม่มี ไม่มี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

151,200 151,200

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(หารด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.01)/365 = 4.14

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(151,200 x 0.0015)/365 = 0.62

4.14

0.62

4.14

0.62





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 151,195.24 151,195.24 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 15,000.00 15,000.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0797 10.0797 

วันที  2 เพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน
(จากรายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท)

วันที  2 มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

151,195.24 151,195.24 

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท 152,195.24 152,195.24 

รายการที เกี ยวข้องกับหน่วยลงทุน (บาท)

• รายการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม (+5,000)

• รายการขายคืนหน่วยลงทุน (1,000)

5,000

1,000

5,000

1,000





มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

156,195.24 156,195.24 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.01)/365 = 4.28

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์(0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ =
(156,195.24 x 0.0015)/365 = 0.64

4.28

0.64

4.28

0.64





มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 156,190.32 156,190.32 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ น = 5,000/10.0797 =
496.0465 หน่วย

 หน่วยลงทุนลดลง = 1,000/10.0797 =
99.2093 หน่วย

15,396.8372 15,396.8372

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1443 10.1443

ตัวอย่างที  2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
วันที  1 สมมติมีการจ่ายค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15 บาท/ หน่วย

กองทุนรวม
ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

หน่วยลงทุนเพิ มจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(จากรายการซื อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000 บาท)

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)

156,190.32 156,190.32 0

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(+30,000)

30,000.00  30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200.00
บาท

186,190.32

188,390.32

156,190.32 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=188,390.32*156,190.32/186,190.32=
158,035.84

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=188,390.32*30,000/186,190.32=
30,354.48

188,390.32 158,035.84 30,354.48

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (หาร
ด้วย365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1%
ต่อปี

กองทุนรวม = (188,390.32 x 0.01) / 365 =
5.16

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
(158,035.84 x 0.01) / 365 = 4.33

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48x 0.01) / 365 = 0.83

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(+vat)
= 0.15% ต่อปี

กองทุน = (188,390.32 x 0.0015) / 365 =
0.77

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ= 
( 158,035.84 x 0.0015) / 365 = 0.65

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
(30,354.48 x 0.0015) / 365 = 0.12

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.16

0.77

4.33

0.65

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

 หน่วยลงทุนเพิ มขึ นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(30,000/10.1443) = 2,957.3258 หน่วย 18,354.163 15,396.8372 2,957.3258

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.2639 10.2639 10.2638

วันที  2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ + ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ30,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า 188,384.39 158,030.86 30,353.53

จ่ายเงินค่ารับซื อคืนอัตโนมัติ 0.15 บาท/
หน่วย

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
2,957.3258 x 0.15 = 443.60

443.60 443.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับ
รายการซื อขายหน่วย

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,000 บาท
187,940.79

190,940.79

158,030.86 29,909.93

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ=
190,940.79 x 158,030.86 / 187,940.79
=160,553.43

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ=
190,940.79 x29,909.93 /
87,940.79=30,387.36

190,940.79 160,553.43 30,387.36

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร
ด้วย 365)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อ
ปี

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.15% ต่อปี

(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)

5.23

0.78

4.40

0.66

0.83

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 190,934.78 160,548.37 30,386.41

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ443.60 / 10.2638 = 
43.2199 หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

18,310.9431

10.4274

15,396.8372

10.4274

2,914.1059

10.4274

*สมมติให ้T เป็นวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ T+1 เป็นวันจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้
ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรง
กับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุด
ทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงุทนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคา รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือ
การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าว
ด้วยหรือไม่ก็ได้
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการถัดไป

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวัน
ที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง

2. ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทํารายงานแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวจะต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(1) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
(ค) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2.(ก) 
3. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต ่1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
3.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 2.(ก) โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
3.2 ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 4. ให้แล้วเสร็จ และดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
3.3 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวพร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2.(ก) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3.2 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผ
ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่าย
เงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่าย
เงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

5. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือนางสาวชุติมา
วงษ์ศราพันธ์ชัย
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

นางสาวธัญพร ตั งธโนปจัย หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 
หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติแล้ว ให้ถือว่ามีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั นเสียไป
ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติตามจํานวนหน่วยลงทุนรวม
กันเกินกึ งหนึ ง เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันให้
ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดนั น
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใดหากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เนื องจากข้อจํากัดดังต่อ
ไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการเกี ยวกับการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดนั น บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองผล
3. ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
4. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ นอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
5. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที เป็นเรื องเกี ยวข้องกับการเปลี ยนแปลงระยะเวลา และหรือ ประเภท
ของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับความเห็นชอบจากทั งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้
รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น
6. การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อเป็นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะยื นคําขอเป็นหนังสือพร้อมทั งรายละเอียดโครงการที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมแล้ว และคํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อขอความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอแล้ว ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

20.2 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที 
บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.3 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดยวิชาชีพ
เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.4 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน
รวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.5 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิเช่น ข้อ
กําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.6 หรือในกรณีที บริษัทจัดการหรือกลุ่มยู
โอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่ม
ยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ

20.6 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้
กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการ
ออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มีลักษณะตามหลัก
เกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที 
ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที 
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนิน
การลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่ในบัญชี
ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐาน
เพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
รวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ สงวนสิทธิในการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั น
ได ้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ น หากมี
การดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีกเลี ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องอันจะทําให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอ
ขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.7.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และ
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย
เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่า
ขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.7.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการ
ในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.7.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.7.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในโครงการ และคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.7.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือนเพื อนําค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัท
ประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.7.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วย
ลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.7.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วัน
ทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.7.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า และ
เงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกันชีวิต
กําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีก
กองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3
รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลายกองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไป
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันที 
ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกัน
ชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.7.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทกําหนด

20.7.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.7.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสารจากบริษัท
จัดการ

20.7.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการ
เงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมได้ตามเงื อนไข
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดัง
กล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่
ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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